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Nr. 75

1° KAMER - 1 februari 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - FAILLIETE 
VENNOOTSCHAP - HANDELSSCHADE - NAAR BILLIJKHEID VASTGESTELDE VERGOEDING – 
VOORWAARDEN.

De beslissing van de appèlrechters om de curator wegens handelsschade aan de failliete  
onderneming,  een  naar  billijkheid  vastgestelde  vergoeding  toe  te  kennen,  is  wettig  
wanneer het middel niet aanvoert dat de partijen hun een precieze berekeningswijze van  
die vergoeding hadden voorgesteld, noch dat de tot betaling veroordeelde partij de door  
de curator voorgestelde wijze van raming had betwist1.

(L. T. M. in hoedanigheid van curator van het faillissement . BELBETON b.v.b.a. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0639.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest veroordeelt eiseres tot betaling van een provisioneel bedrag van 2.000.000 

BEF aan de eerste verweerder qualitate qua voor de handels-schade, vermeerderd met de 
wettelijke interest vanaf 15 juni 1995 tot de volledige betaling, op grond: "dat ongeacht de 
vraag of en in welke mate de fouten (van eiseres) hebben geleid tot het faillissement van 
de BVBA Belbeton, dat op 8 april 1992 is uitgesproken - dat ingewikkeld probleem ver-
eist immers een gerechtelijk deskundigenonderzoek - de zware handelsschade die aan de 
BVBA Belbeton is toegebracht door de wijze waarop (eiseres) ten onrechte de geloof-
waardigheid en reputatie van die onderneming heeft aangetast, reeds nu ex aequo et bono 
provisioneel op 2.000.000 BEF kan worden geraamd, vermeerderd met de gerechtelijke 
interest tegen de wettelijke rentevoet sedert 15 juni 1995, datum waarop die vordering 
door de (eerste verweerder) qualitate qua in zijn conclusie voor de eerste rechters werd in-
gesteld; dat alvorens uitspraak te doen over het overige van die vordering een bedrijfsrevi-
sor moet worden aangesteld met de deskundigenopdracht die in het dictum van dit arrest 
wordt gepreciseerd".

1 Cass., 13 jan. 1999, A.R. nr. P.98.0732.F, nr. 17.
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Grieven
De bodemrechter mag de schade van het slachtoffer van een onrechtmatige daad of van 

een contractuele tekortkoming alleen ex aequo et bono ramen als hij de redenen opgeeft 
waarom,  enerzijds,  de  door  de  partijen  voorgestelde  voorgestelde  criteria  van  raming 
moeten worden afgewezen en, anderzijds, de raming alleen ex aequo et bono kan gebeu-
ren; het arrest kent in dit geval aan de eerste verweerder qualitate qua een vergoeding van 
2.000.000 BEF toe voor de handelsschade ten gevolge van de onrechtmatige aantasting 
van de geloofwaardigheid en de reputatie van de onderneming Belbeton, en waarvan het 
hof van beroep verklaart dat de schade ex aequo et bono wordt geraamd, zonder de rede-
nen op te geven waarom, enerzijds, de door de partijen voorgestelde criteria van raming 
moeten worden afgewezen en, anderzijds, de raming alleen ex aequo et bono kan gebeu-
ren; dat het aldus de artikelen 1134, 1135, 1147, 1151 en 1152 van het Burgerlijk Wet-
boek schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het arrest, bij de uitspraak over de handelsschade die eiseres 

aan de gefailleerde onderneming zou hebben toegebracht, eiseres veroordeelt om 
aan de curator een provisionele vergoeding te betalen die naar billijkheid op twee 
miljoen frank is bepaald en voor het overige een bedrijfsrevisor met een deskun-
digenonderzoek belast; dat de curator in conclusie een provisionele veroordeling 
ten belope van vijftien miljoen frank had gevorderd;

Overwegende dat het middel niet betoogt dat de partijen aan de appèlrechters 
een precieze berekeningswijze van die provisionele vergoeding hadden voorge-
steld noch dat eiseres het gebruik van de door de curator voorgestelde wijze van 
raming had betwist;

Overwegende dat de appèlrechters wettig beslissen om aan de curator een naar 
billijkheid bepaalde vergoeding toe te kennen;

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

1 februari 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 76
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALGEMEEN – FAILLISSEMENT- BEGRIP.

Het  faillissement  is  geen  invorderingsprocedure  maar  een  gemeenschappelijke 
vereffeningsprocedure die opgezet is ten voordele van de gezamenlijke, door een curator  
vertegenwoordigde, schuldeisers en die een einde maakt aan de individuele aanspraken  
van de schuldeisers1. 

(YES OIL n.v. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0727.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
De artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 85, inzonderheid §1, 85bis, 88, 89, in-

zonderheid het tweede lid (zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij artikel 59 
van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen), van het 
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 2, inzonderheid eerste lid, 6 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 59 en 94 van het koninklijk besluit van 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Aangevochten beslissing
Het arrest, dat eraan herinnert dat de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering 

door eiseres werd betwist "in zoverre zij was ingesteld door de gewestelijk directeur van 
de bijzondere belastinginspectie [B.B.I.] te Brussel, terwijl die volgens [eiseres] hoedanig-
heid noch belang heeft om in het kader van een vordering tot faillietverklaring op te tre-
den", beslist dat die vordering wel degelijk ontvankelijk is op grond dat "erop moet wor-
den gewezen dat artikel 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat fail-
lietverklaring onder meer geschiedt 'op dagvaarding van een of meer schuldeisers'; [...] in 
dit geval de schuldeiser de Belgische Staat is in de persoon van de minister van Financiën, 
houder van de B.T.W.-schuldvordering waarvan sprake op p. 1 van de gedinginleidende 
dagvaarding; [...] B.B.I. en haar ambtenaren, belast met de toepassing van het B.T.W.-
wetboek, krachtens artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980, de bevoegdheden hebben 
die door 'de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen 
worden verleend aan de fiscale administraties en aan hun ambtenaren': [...] de gewestelijk 
directeur van de bijzondere belastinginspectie te Brussel dus als vertegenwoordiger van 

1 Zie A. CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial, dl. IV, 3e uitg. (1985), Boek III, La faillite, nrs. 
1018, 1019 en 1089.



336 HOF VAN CASSATIE 1.2.02 - Nr. 76 

de minister van Financiën, de vereiste hoedanigheid heeft om de dagvaarding tot failliet-
verklaring in te stellen; [...] overigens [...] de hoedanigheid - onder meer - van schuldeiser 
als vereist bij artikel 6 van de wet van 8 augustus 1997 om de dagvaarding tot faillietver-
klaring te kunnen instellen niet tot gevolg heeft dat die rechtspleging een rechtspleging tot 
invordering wordt zoals [eiseres] evenwel beweert; [...] zoals de eerste rechter terecht op-
merkte is de dagvaarding tot faillietverklaring immers niets anders dan het instellen van 
een gezamenlijke procedure die het vrijwaren beoogt van de rechten van alle schuldeisers 
waartussen aldus samenloop ontstaat; [...] aangezien de litigieuze procedure noch een uit-
voeringsmaatregel noch een maatregel van invordering is, het feit dat de gewestelijk di-
recteur van de bijzondere belastinginspectie te Brussel geen openbare rekenplichtige is, 
dus geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van de vordering tot faillietverklaring die 
aan het hof [van beroep] ter beoordeling is voorgelegd",

En
Het arrest heeft de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaard en beslist vervol-

gens dat het hoger beroep met het nummer 1999/AR/1203 niet ontvankelijk is en dat het 
hoger beroep met het nummer 1999/AR/1460 niet gegrond is en wijst eiseres af.

Grieven
De vordering in rechte vereist belang en hoedanigheid (artikel 17 van het Gerechtelijk 

Wetboek). Aangezien het rechtspersonen, onder meer de Belgische Staat, betreft wordt de 
handelingsbekwaamheid beoordeelt zowel ten aanzien van het hoofd van het orgaan waar-
door de rechtspersoon optreedt als ten aanzien van die rechtspersoon zelf, aangezien het 
vervullen van de eigenlijke proceshandelingen ingevolge de wet of een bijzondere vol-
macht aan een derde persoon kan worden toevertrouwd waarvan de "verzoeken" het ge-
ding zullen leiden. Inzake belasting over de toegevoegde waarde is de Belgische Staat 
houder van de belastingvordering en is het dus hij die een belang heeft om in rechte op te 
treden, wat hij doet door zijn bevoegd orgaan, de minister van Financiën, met dien ver-
stande dat de gerechtelijke procedure zal worden gevoerd "ten verzoeke van" de ambte-
naar die naargelang het voorwerp van de vordering in rechte door de wet wordt aangewe-
zen. Aangezien het gaat over de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde 
is  die  ambtenaar  "de  ambtenaar  die  belast  is  met  de  invordering"  dat  wil  zeggen  de 
B.T.W.-ontvanger die de wet aanwijst om de dwangbevelen uit te vaardigen (artikelen 85, 
§1, van het B.T.W.-Wetboek en 94 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit), uitvoerend beslag onder derden te 
leggen (artikel 85bis van het B.T.W.-Wetboek) een hypotheek te nemen (artikel 88 van 
het B.T.W.-Wetboek) en die in rechte moet worden gedagvaard wanneer de belasting-
schuldige zich tegen de uitvoering van het dwangbevel wil verzetten (artikel 89 van het 
B.T.W.-Wetboek). Alleen de B.T.W.-ontvanger , als reken-plichtige van de Schatkist, is 
bevoegd om de belasting over de toegevoegde waarde voor rekening van de Staat in te 
vorderen (artikel 59 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit), zodat geen enkele andere ambtenaar bevoegd is om 
inzake invordering van de belasting over de toegevoegde waarde in rechte op te treden.

De koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet ge-
schokt is, bevindt zich in staat van faillissement (artikel 2 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997). De faillietverklaring geschiedt bij vonnis van de rechtbank van koophan-
del waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op 
dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, van de voorlopige 
bewindvoerder als bedoeld in artikel 8 of van de curator van de hoofdprocedure in het ge-
val bedoeld in artikel 3, §2 (artikel 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997). Het 
faillissement is een procedure van gezamenlijke tenuitvoerlegging die bestaat uit een ge-
heel van regels om, op voet van gelijkheid, alle niet-bevoorrechte schuldeisers van de ge-
failleerde op de dag van zijn faillissement schadeloos te stellen en, in zoverre de faillisse-
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mentsdagvaarding de collectieve uitoefening van de rechten van de schuldeisers op de 
goederen van de schuldenaar wil voorbereiden en realiseren, een procedure van inning. 
Zodat het arrest dat, om te besluiten dat de dagvaarding tot faillissement die is ingediend 
door de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, in de persoon 
van de gewestelijke directeur van de bijzondere belastingsinspectie, ontvankelijk is, be-
slist dat, aangezien de litigieuze procedure geen uitvoeringsmaatregel noch een innings-
maatregel is, het feit dat de gewestelijke directeur van de bijzondere belastingsinspectie te 
Brussel geen openbare rekenplichtige is, de ontvankelijkheid van de vordering tot failliet-
verklaring, die ter beoordeling aan het hof van beroep is voorgelegd, niet raakt, de artike-
len 2 en 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt, aangezien de dagvaar-
ding tot faillissement wel degelijk een invorderingsmaatregel is, in tegenstelling tot het-
geen het arrest beslist, en ook dus de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 85, in-
zonderheid §1, 85bis, 88, 89, inzonderheid het tweede lid, (zoals het van kracht was voor 
de wijziging ervan bij artikel 59 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen), van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
59 en 94 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten 
op de Rijkscomptabiliteit, aangezien, nu de dagvaarding tot faillissement wel degelijk een 
invorderingsmaatregel is naar luid van de voormelde bepalingen, alleen de ambtenaar die 
luidens  de  voornoemde  bepalingen  met  de  invordering  is  belast,  dat  wil  zeggen  de 
B.T.W.-ontvanger, bevoegd was om de procedure op gang te brengen, en niet de geweste-
lijk inspecteur van de bijzondere belastinginspectie.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat het faillissement een 

invorderingsprocedure is en dat de Staat, aangezien het gaat over de belasting 
over de toegevoegde waarde, alleen in rechte kan optreden ten verzoeke van de 
ontvanger van die belasting, die wettelijk met de invordering ervan belast is;

Overwegende dat het faillissement een gemeenschappelijke vereffeningsproce-
dure is die is ingericht ten voordele van de gezamenlijke, door een curator verte-
genwoordigde, schuldeisers die de individuele aanspraken van de schuldeisers 
opschort; dat het geen invorderingsprocedure is;

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

1 februari 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 77

1° KAMER - 1 februari 2002
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEDRIJFSINKOMSTEN — WINSTEN – NIJVERHEIDSONDERNEMING – BEGRIP.

Als een nijverheidsonderneming in de zin van de art. 20, 1°, W.I.B. (1964) en van art 24, 1°,  
W.I.B.  (1992)  wordt  aangemerkt  het  geheel  van  verrichtingen  waarbij  verscheidene 
belastingplichtigen familiale goederen die met  name uit  erfenissen zijn  verkregen,  op  
industriële wijze exploiteren op een wijze die de perken van een gewone opbrengst via 
de ontvangst van een vergoeding te buiten gaat, door die goederen te investeren als  
bedrijfsvermogen  dat  door  het  opzetten  van  een  reeks  frequente  en  met  elkaar 
verbonden verrichtingen de risico's van een daadwerkelijke onderneming loopt. (Art. 20, 
1°, W.I.B. 1964; Art. 24, 1°, W.I.B. 1992)

(D. F.D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0053.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 28 januari 2000 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan. 
1. Eerste middel.
Geschonden wetsbepalingen:
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 20, 1°, 21 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) [hierna 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)], zoals ze van toepassing waren op de aan-
slagjaren 1986 tot 1991, 23, § 1, 1°, en 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 (hierna Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), zoals ze van toepassing waren 
op de aanslagjaren 1992 en volgende.

Aangevochten beslissing en redenen
na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in 

de personenbelasting, die ten laste van de eisers ten kohiere zijn gebracht voor de aanslag-
jaren 1986 tot 1996; dat het loopt over de belasting op vergoedingen die de eisers, die ten 
gevolge van erfopvolging mede-eigenaars zijn geworden van gronden, ontvangen in ruil 
voor het recht dat zij aan de naamloze vennootschappen Soneville en Prayon-Rupel heb-
ben verleend om op die gronden respectievelijk huishoudelijk afval en gipsafgeval te stor-
ten; dat de bestreden beslissingen van de directeur die vergoedingen hebben aangemerkt 
als winsten afkomstig van een exploitatie in de zin van de artikelen 20, 1°, en 21 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) of 23, §1, 1°, en 24 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 (naargelang het gaat over een aanslagjaar vóór het aanslag-
jaar 1992 of over de aanslagjaren 1992 en volgende); dat de eisers betogen dat de litigieu-
ze vergoedingen geen winsten van een nijverheidsonderneming zijn maar bedragen die ze 
verkregen hebben binnen de perken van het normale beheer van hun privé-vermogen en 
die niet belastbaar zijn, verwerpt het hof van beroep de voorziening bij het bestreden ar-
rest op de volgende gronden: (1) "het dossier bevat onder meer voor de betrokken aan-
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slagjaren exploitatievergunningen die na 1 januari 1987 voor een gevaarlijke, ongezonde 
of hinderlijke inrichting zijn uitgereikt ingevolge aanvragen die weliswaar voordien waren 
ingediend door een afzonderlijke vennootschap maar niettemin waren ingediend voor re-
kening van de [eisers] die eraan uitvoering hebben gegeven"; (2) "die vaststelling en het 
feit dat de litigieuze activiteiten bijzonder goed georganiseerd zijn en omschreven zijn in 
tal van overeenkomsten die met beroepsmensen uit de sector waren gesloten door tussen-
komst van andere vennootschappen voldoende aantonen dat zij exploitanten zijn van een 
nijverheidsonderneming"; (3) "het betreft hier een exploitatie waaruit de [eisers] voordeel 
halen en waarvan alleen de praktische uitvoering is toevertrouwd aan verschillende juridi-
sche entiteiten waarin sommigen onder hen wellicht aanzienlijke belangen kunnen heb-
ben"; (4) er is sprake van "aanwending voor industriële doeleinden van de familiegoede-
ren die onder meer door erfopvolging zijn verkregen ... [die] geïnvesteerd zijn als een be-
drijfsvermogen en die, gelet op de omstandigheden van de zaak, door het opzetten van een 
reeks frequente en met elkaar verbonden verrichtingen de risico's van een echte onderne-
ming lopen"; en (5) die goederen worden op industriële wijze zodanig (geëxploiteerd) dat 
het niveau van de grond wordt gewijzigd en dat het afval moet worden bedekt met behulp 
van aarde en aanplantingen (met middelen die het normale beheer van het privé-vermogen 
en de daaraan verbonden risico's te buiten gaan)".

Grieven
een activiteit pas als een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming wordt aange-

merkt in de zin van de artikelen 20, 1°, en 21, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) en van de artikelen 23, §1, 1°, en 24, 1°, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992, op voorwaarde dat ze als een beroep wordt uitgeoefend, dat wil 
zeggen dat ze moet bestaan in een geheel van verrichtingen die voldoende frequent voor-
komen en onderling met elkaar verbonden zijn om te kunnen worden aangemerkt als een 
doorlopende en gewoonlijke activiteit en die niet bestaan in het normale beheer van een 
privé-vermogen; een natuurlijk persoon pas wordt belast op de inkomsten uit een dergelij-
ke werkzaamheid wanneer zij wordt uitgeoefend door die persoon of op zijn minst voor 
diens rekening.

1.1. Eerste onderdeel.
Door de hierboven (1) weergegeven overwegingen grondt het arrest zijn beslissing im-

pliciet doch onmiskenbaar op het stuk N267 tot N292 van het administratief dossier in de 
zaak van de vierde eiser, namelijk op de beslissing d.d. 2 april 1987 van de bestendige de-
putatie van de provincieraad van de provincie Luik waarbij de vergunning voor de uitbrei-
ding van de stortplaats tot andere gronden wordt verleend ingevolge de aanvraag die op 
23 november 1984 was ingediend door de n.v. Belgeo "handelend in de naam van de kin-
deren van wijlen de barones d. F. d'H., en op het stuk N364 en N372 van het dossier, na-
melijk de beslissing van 2 februari 1989 waarbij de bestendige deputatie van de provincie 
Luik die vergunning heeft verlengd; de eisers evenwel wat dat betreft in hun conclusie 
aanvoerden dat de administratie ten onrechte betoogde dat zij actief en rechtstreeks be-
trokken waren bij de exploitatie van het stort, omdat zij het nodige deden om in het bezit 
te komen van de exploitatievergunningen en de bij de toepasselijke reglementering vereis-
te bankwaarborgen verstrekten en omdat zij gedurende de litigieuze periode gebonden 
waren, enerzijds, door een met de naamloze vennootschap Prayon-Rupel op 29 november 
1984 gesloten overeenkomst van afvalstorting waarin was bedongen dat "de borgsom ten 
laste zou vallen van de naamloze vennootschap Prayon-Rupel en de aanvraag om een ex-
ploitatievergunning zou worden ingediend door diezelfde vennootschap ... welke wijze 
van handelen werd behouden in de nieuwe overeenkomst van 27 februari 1989" en, ander-
zijds, door een met de naamloze vennootschap Soneville gesloten overeenkomst van af-
valstorting; de eisers hieraan het volgende toevoegden: "het kan niet worden betwist dat 
er, wat de naamloze vennootschap Soneville betreft, een tijdlang onzekerheid heeft be-
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staan wegens de vrij vage bewoordingen van de decreten van het Waalse Gewest en we-
gens de tegenstrijdige inlichtingen die zowel bij de naamloze vennootschap Soneville als 
bij de ambtenaren van het Waalse Gewest werden ingewonnen; wat in elk geval vaststaat 
is, dat vanaf één januari 1987, geen enkele aanvraag tot exploitatievergunning meer werd 
ingediend door de litiskonsoorten d. F.; de vergunningsaanvraag van 23 en 31 maart 1988 
werd ingediend door de naamloze vennootschap Soneville (stuk VIII/93) van het dossier 
R.A. 5558) en het is aan die vennootschap dat de exploitatievergunning bij ministerieel 
besluit werd verleend (stuk VIII/105 van het dosiser R.A. 5558); sedertdien werden alle 
stappen bij de overheidsinstanties ondernomen door de naamloze vennootschap Soneville; 
overigens, ook al bepaalde artikel 16 van de overeenkomst van 31 december 1987 dat de 
borgsom ten dele door [eerstgenoemde eiser], ten dele door de vennootschap Soneville 
moest worden gestort, toch werd die bepaling nooit toegepast, daar, toen eenmaal de on-
zekerheid rond de aan het decreet van 29 september 1987 te geven interpretatie voorbij 
was, alleen de naamloze vennootschap Soneville de borgsom heeft verstrekt (zie attest 
van de naamloze vennootschap Soneville); uit het voorafgaande volgt dat de [eisers] ge-
durende de litigieuze belastbare periodes geen enkele aanvraag tot exploitatievergunning 
hebben ingediend en geen enkele borgsom hebben betaald"; het arrest niet antwoordt op 
die  passus  uit  de  conclusie  waarin  de  eisers  aanvoerden  dat  de  vergunningsaanvraag 
slechts bij uitzondering voor hun rekening werd ingediend en de reden hiervoor de onze-
kerheid was over de strekking van het decreet van het Waalse Gewest; het arrest derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

1.2. Tweede onderdeel.
De eisers voerden in hun conclusie aan dat "de (eisers) geen (...) industriële werkzaam-

heden verrichten; dat zij zich ertoe beperken het storten van afval op hun gronden toe te 
staan tegen vergoeding"; dat "zij  ten hoogste overeenkomsten sluiten waarbij  diensten 
worden  toevertrouwd aan  een  afvalmaatschappij,  zoals  blijkt  uit  die  overeenkomsten. 
Deze zijn duidelijk en alle bevatten ze gelijklopende clausules, namelijk: 'dat de eigenaars 
de grond ter beschikking stellen van de aannemer met het oog op de exploitatie van een 
stortplaats; dat de kostprijs voor de voorafgaande studies en voor de uitvoering van het 
compressieplan door de n.v. Belgeo ten laste valt van de aannemer; dat de aannemer al het 
nodige doet om zich te schikken naar de richtlijnen van de bevoegde overheidsinstanties, 
die vervat zijn in de stukken betreffende de exploitatie of achteraf zijn opgelegd; dat de 
aannemer bij het verstrijken van de concessie op zijn kosten alle voor de exploitatie nodi-
ge constructies zal wegnemen; dat hij ook nieuwe privé-toegangswegen zal kunnen aan-
leggen na het schriftelijk akkoord van de eigenaars; dat het onderhoud van die wegen uit-
sluitend ten laste valt van de aannemer; dat de aannemer het recht heeft een beroep te 
doen op derden voor de exploitatie in de ruime zin van de stortplaats en zulks onder zijn 
verantwoordelijkheid; dat de aannemer met een verzekeringsmaatschappij een polis zal 
afsluiten tegen alle risico's die voortvloeien uit of verband houden met de exploitatie van 
de stortplaats; dat de aannemer tot opdracht heeft op zijn kosten de nodige aanpassingen 
aan te brengen aan de als stortplaats ter beschikking gestelde grond, het materieel aan te 
wenden dat nodig is voor de nivellering en het samenpersen van het afval, en in te staan 
voor het toezicht en de controle op het storten'. Uit de feitelijke omstandigheden aldus 
duidelijk blijkt dat de (eisers) geen exploitatiewerkzaamheden verrichten"; het arrest, zon-
der die beschrijving in de overeenkomsten die hebben geleid tot de betaling van de litigi-
euze vergoedingen tegen te  spreken,  zijn  beslissing baseert  op de supra  (2)  vermelde 
grond volgens welke "de omstandigheid dat de litigieuze activiteiten bijzonder goed geor-
ganiseerd zijn en omschreven zijn in tal van overeenkomsten die met beroepsmensen uit 
de sector waren gesloten door tussenkomst van andere vennootschapen voldoende aanto-
nen dat zij exploitanten van een nijverheidsonderneming waren"; het arrest met die grond 
niet antwoordt op voormeld verweermiddel van de eisers (schending van artikel 149 van 
de Grondwet); het arrest de beslissing waarbij de eisers worden aangezien als exploitanten 
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van een nijverheidsonderneming niet naar recht verantwoordt door die grond, welke door 
geen enkele andere vaststelling wordt gestaafd (schending van de in het middel vermelde 
bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).

1.3. Derde onderdeel.
De supra (3) weergegeven overweging is onduidelijk, daar uit de woorden "voordeel 

halen" en "praktische uitvoering" niet kan worden opgemaakt welke juridische verhoudin-
gen er volgens de feitenrechters bestaan tussen de vennootschappen die de vergoedingen 
storten en de eisers; die onduidelijkheid in de motivering het Hof in de onmogelijkheid 
stelt om toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing en gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering (schending van artikel 149 van de Grondwet).

1.4. Vierde onderdeel.
Door de supra (3) weergegeven overweging grondt het hof van beroep zijn beslissing 

op het feit dat "de praktische uitvoering" van de exploitatie "alleen maar is toevertrouwd 
aan verschillende juridische entiteiten waarin sommige [eisers] wellicht aanzienlijke be-
langen kunnen hebben", zonder daarbij te antwoorden op het omstandig verweermiddel 
waarin de eisers het volgende betoogden: "de directeur verwijt in zijn beslissing de [ei-
sers] dat zij werkzaamheden hebben doen uitvoeren door de vennootschappen die contrac-
tueel verbonden waren met de mede-eigenaars. Er dient vooreerst te worden gepreciseerd 
dat geen van de mede-eigenaars van dicht of van ver, als aandeelhouder of lasthebber, 
verbonden is met de naamloze vennootschap Belgeo, vennootschap van landmeters-exper-
ten; wat de b.v.b.a. Cofobois betreft, die de naamloze vennootschap Sotragex is gewor-
den, dient het volgende te worden gepreciseerd: oorspronkelijk verrichtte die door [eerst-
genoemde eiser] opgerichte vennootschap uitsluitend boswerkzaam-heden; na de bena-
ming Sotragex te hebben aangenomen, verlegde die  vennootschap haar actieterrein en 
deed ze enkel nog werken voor de overheid en voor particulieren, met uitsluiting van bos-
werkzaamheden; vanaf toen speelde de naamloze vennootschap geen enkele rol in de uit-
voering van de gesloten overeenkomsten; ofschoon de naam van die vennootschap voor-
komt in de overeenkomst van 31 december 1987, artikel 16, is reeds uiteengezet en aange-
toond dat voornoemd artikel niet als zodanig werd toegepast, aangezien de borgsom uit-
eindelijk werd verstrekt door de naamloze vennootschap Soneville, toen eenmaal vast-
stond dat die vennootschap de 'exploitant' was in de zin van het decreet van het Waalse 
Gewest; gedurende de periode waarover dit geschil loopt is de naamloze vennootschap 
Sotragex dus niet in welke hoedanigheid dan ook opgetreden in het kader van de gesloten 
overeenkomsten en heeft ze geen enkel werk meer ter plaatse uitgevoerd; uit het boven-
staande volgt dat geen enkele, met de mede-eigenaars verbonden vennootschap tijdens de 
litigieuze periode is opgetreden en werkzaamheden heeft verricht"; het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het eerste middel:
Wat de vier onderdelen samen betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 

het geschil betrekking heeft op de aanslagen in de personenbelasting die ten laste 
van de eisers ten kohiere zijn gebracht voor de aanslagjaren 1986 tot 1996 en die 
betrekking hebben op vergoedingen die zij hebben ontvangen in ruil voor het 
recht dat zij aan verschillende vennootschappen hebben verleend voor de storting 
van industrieel of huishoudelijk afval;
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Overwegende dat het arrest erop wijst dat "het dossier onder meer voor de be-
trokken aanslagjaren exploitatievergunningen bevat die na 1 januari 1987 voor 
een  gevaarlijke,  ongezonde  of  hinderlijke  inrichting  zijn  uitgereikt  ingevolge 
aanvragen die weliswaar voordien waren ingediend door een afzonderlijke ven-
nootschap maar niettemin waren ingediend voor rekening van de [eisers] die er-
aan uitvoering hebben gegeven";

Dat het oordeelt dat, "gelet op de omstandigheden van de zaak, die vaststelling 
en het feit dat de litigieuze activiteiten bijzonder goed georganiseerd zijn en om-
schreven zijn in tal van overeenkomsten die met beroepsmensen uit de sector 
waren gesloten door tussenkomst van andere vennootschappen voldoende aanto-
nen dat zij exploitanten zijn van een nijverheidsonderneming [...]; dat het hier 
een exploitatie betreft waaruit de [eisers] voordeel halen en waarvan alleen de 
praktische  uitvoering  is  toevertrouwd  aan  verschillende  juridische  entiteiten 
waarin sommigen onder hen wellicht aanzienlijke belangen kunnen hebben; dat 
die wijze van industriële exploitatie van de familiegoederen die oorspronkelijk 
via erfopvolging waren verkregen, de perken van het normale beheer van een 
privé-vermogen en van een gewone opbrengst via de ontvangst van een vergoe-
ding te buiten gaat, aangezien die goederen zijn geïnvesteerd als bedrijfsvermo-
gen dat door het opzetten van frequente en met elkaar verbonden verrichtingen 
de risico's van een echte onderneming lopen";

Dat het tevens oordeelt dat de goederen van de eisers op industriële wijze "zo-
danig worden geëxploiteerd dat het niveau van de grond wordt gewijzigd en dat 
het afval moet worden bedekt met aarde en aanplantingen (met middelen die het 
normale beheer van een privé-vermogen en de daaraan verbonden risico's te bo-
ven gaan)";

Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat volgens het hof van beroep de 
eisers een geheel van verrichtingen hebben opgezet dat de aard vertoont van een 
industriële exploitatie in de zin van artikel 20, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) en artikel 24, 1°, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992;

Dat het arrest aldus, zonder onduidelijke motivering, antwoordt op de in het 
middel aangegeven conclusie van de eisers en zijn beslissing naar recht verant-
woordt;

Dat het arrest voor het overige niet gehouden was te antwoorden op het argu-
ment dat weliswaar in het eerste onderdeel was aangevoerd maar geen afzonder-
lijk middel vormt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het derde middel;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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1 februari 2002 - 1° kamer  –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 78

3° KAMER - 4 februari 2002

1º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - SOMMEN BETAALD DOOR 
WERKGEVER AAN DERDEN.

2º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - BIJDRAGEN OF PREMIES 
BETAALD DOOR WERKGEVER VOOR EEN GROEPSVERZEKERING.

3º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - BIJDRAGEN OF PREMIES 
BETAALD DOOR WERKGEVER VOOR EEN GROEPSVERZEKERING - AANVULLENDE PENSIOENUITKERING - 
VERGOEDING BETAALD ALS AANVULLING VAN SOCIALEZEKERHEIDSVOORDELEN.

1º Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van  
het  loon  in  de  zin  van  de  Loonbeschermingswet  en  maken  in  geld  waardeerbare  
voordelen  uit  die  betaald  worden  als  tegenprestatie  voor  de  in  het  kader  van  de  
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op  
de betaling ervan en hij zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst1.  (Art. 2, eerste lid, 
Loonbeschermingswet)

2º De bijdragen of premies die de werkgever,  in uitvoering van een reglement dat deel  
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd 
om  een  pensioenfonds  te  spijzen,  maken  deel  uit  van  het  loon  in  de  zin  van  de  
Loonbeschermingswet. (Art. 2, eerste lid, Loonbeschermingswet)

3º  De  uitkeringen  van  het  aanvullend  pensioen  kunnen  worden  beschouwd  als  
vergoedingen die door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald als  
een  aanvulling  van  de  voordelen  die  voor  de  verschillende  takken  van  de  sociale 
zekerheid  worden  verleend,  maar  niet  de  door  de  werkgever  in  uitvoering  van  de 
arbeidsovereenkomst  betaalde  premies  voor  de  groepsverzekering  die  het  
pensioenfonds spijzen. (Art. 2, eerste lid en derde lid, c, Loonbeschermingswet)

(Van Looy J e.a., allen in hun hoedanigheid van curator over het faillissement van de n.v. Daf België T. B.)

ARREST

(A.R. C.01.0271.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 30 juni 1997 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Geding in cassatie
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 10 januari 2002 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 16 januari 1978, A.C., 1977-78, 594.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eisers stellen in een verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 19,3°bis, in het bijzonder eerste lid van de Hypotheekwet van 16 decem-

ber 1851 (hierna afgekort: de Hypotheekwet), 
- artikel 2, eerste en derde lid, 3°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-

ming van het loon der werknemers (B.S., 30 april 1965; hierna afgekort: de Loonbescher-
mingswet).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest laat de schuldvordering van verweerder in zover deze betrekking 

heeft op de premiebetalingen groepsverzekering toe in het bevoorrecht passief ten bedrage 
van 1 BEF provisioneel en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"(...) , wat betreft de premies voor een "groepsverzekering, dat de werkgeversbijdragen 
bestemd om een pensioenfonds te spijzen in uitvoering van een reglement dat deel uit-
maakt van de arbeidsovereenkomst als loon worden beschouwd, zelfs indien de uitkering 
aan de werknemer ingevolge de storting zou kunnen beschouwd worden als een aanvul-
ling van een van de takken van de sociale zekerheid, uitgesloten van het loonbegrip door 
artikel 2, derde lid, 3 van de Loonbeschermingswet;

dat op grond van de arbeidsovereenkomst de werknemer de betaling van de premie kan 
eisen zelfs al gebeurt de betaling door de werkgever aan een derde; dat in zoverre (ver-
weerder) een bevoorrechte schuldvordering heeft" (arrest, p. 4);

Grieven
Overeenkomstig artikel 19,3°bis, van de Hypotheekwet, een bevoorrechte schuldvorde-

ring uitmaakt, die in de wettelijke volgorde van genoemd artikel 19 wordt verhaald:
"3°bis. Voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betref-

fende de bescherming van het loon (van de) werknemers, het loon zoals bepaald in artikel 
2 van genoemde wet (...)".

Het begrip "loon" bij artikel 2, eerste lid, van de genoemde Loonbeschermingswet van 
12 april 1965 werd gedefinieerd als:

"1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever;

2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
dienstbetrekking of krachtens het gebruik;

3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van zijn werkgever".

Overeenkomstig  artikel 2,  derde lid,  3°,  van de Loonbeschermingswet van 12 april 
1965 worden voor de toepassing van deze wet evenwel niet als loon beschouwd "de ver-
goedingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald: (...) 3° welke moeten 
worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende 
takken van de sociale zekerheid".

Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest en de stukken waarop het Hof acht vermag 
te slaan, blijkt dat de werkgever van eiser premies betaalde aan een groepsverzekering, 
teneinde aan verweerder een buitenwettelijk voordeel inzake ouderdom of vroegtijdige 
dood, te doen toekomen.

Aangezien, ingevolge die premiebetaling door de werkgever een extra-legaal pensioen 
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ten voordele van de werknemer werd gefinancierd, deze werkgeversbijdragen niet als loon 
worden beschouwd overeenkomstig artikel 2, derde lid, 3°, van de Loonbeschermingswet, 
daar het vergoedingen betreft die door de werkgever onrechtstreeks worden betaald en die 
moeten worden beschouwd als een aanvulling van een tak van de sociale zekerheid.

Het arrest oordeelt evenwel dat dergelijke premie(s) "als loon" worden beschouwd en 
bijgevolg bevoorrecht zijn in de zin van artikel 19, 3°bis, Hypotheekwet, om de reden dat 
de werknemer "op grond van de arbeidsovereenkomst (...) de betaling van de premie kan 
eisen zelfs al gebeurt de betaling door de werkgever aan een derde" (arrest, p. 4).

Het arrest dat aldus te kennen geeft dat deze premies, louter en alleen omdat zij een 
voordeel krachtens de arbeidsovereenkomst uitmaken, loon zijn in de zin van artikel 2, 
eerste lid, Loonbeschermingswet, zonder daarbij na te gaan of zij niet uitgesloten zijn uit 
dit loonbegrip krachtens artikel 2, derde lid, in het bijzonder 3°, van de Loonbescher-
mingswet, is niet naar recht verantwoord (schending van artikel 2, derde lid, 3°, en, voor 
zoveel als nodig, 2, eerste lid, van de Loonbeschermingswet).

De vordering van verweerder strekte ertoe te horen zeggen voor recht dat de door zijn 
werkgever betaalde premies in de groepsverzekering loon waren in de zin van artikel 2 
van de Loonbeschermingswet.

De vraag naar het loonkarakter van de uitkeringen die hij op grond van die groepsver-
zekering zou ontvangen, met name zijn extra-legaal pensioen zelf, is niet relevant bij de 
beoordeling van de vraag naar het loonkarakter van de premies door de werkgever, voor-
afgaand aan elke uitkering.

Het arrest oordeelt evenwel dat "de werkgeversbijdragen bestemd een pensioenfonds te 
spijzen (...) als loon worden beschouwd, zelfs indien de uitkering aan de werknemer inge-
volge de storting zou kunnen beschouwd worden als een aanvulling van een van de takken 
van de sociale zekerheid, uitgesloten van het loonbegrip door artikel 2, derde lid, 3°, van 
de Loonbeschermingswet" (arrest, p. 4).

Het arrest, in zover het aldus de toepassing van artikel 2, derde lid, van de Loonbe-
schermingswet voor wat de werkgeversbijdragen tot de groepsverzekering betreft uitsluit, 
op grond van een overweging met betrekking tot de uitkeringen die de werknemer uitein-
delijk ontvangt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Hieruit volgt dat het arrest, door de door de werkgever aan een groepsverzekering be-
taalde premies als loon te beschouwen in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermings-
wet en deze bijgevolg op grond van artikel 19, 3°bis, van de Hypotheekwet te laten opne-
men in het bevoorrecht passief, daar waar zij een door de werkgever onrechtstreeks be-
taalde vergoeding uitmaken die moeten beschouwd worden als  een aanvulling van de 
voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid, schending in-
houdt van artikel 19, 3°bis, van de Hypotheekwet en 2, in het bijzonder derde lid,3°, en, 
voor zover als nodig, 2, eerste lid, van de Loonbeschermingswet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2, eerste lid, van de Loonbeschermings-

wet, de in geld waardeerbare voordelen, waarop de werknemer ten laste van zijn 
werkgever recht heeft ingevolge de dienstbetrek-king, loon uitmaken;

Dat geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, wan-
neer de werknemer aanspraak kan maken op die betaling en hij zijn recht stoelt 
op de arbeidsovereenkomst, zoals de door de werkgever in uitvoering van een re-
glement dat  deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betaalde premies voor 
een groepsverzekering, bestemd om een pensioenfonds te spijzen, deel uitmaken 
van het loon omschreven in de voormelde wetsbepaling;
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Overwegende dat, krachtens artikel 2, derde lid, c, van de Loonbeschermings-
wet, niet als loon worden beschouwd: de vergoedingen die door de werkgever 
rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald als een aanvulling van de voorde-
len die voor de verschillende takken van de sociale zekerheid worden verleend;

Dat de uitkeringen van het aanvullend pensioen kunnen worden beschouwd als 
de in voormeld artikel 2, derde lid, c, bedoelde vergoedingen, maar niet de door 
de werkgever in uitvoering van de arbeidsovereenkomst betaalde premies voor 
de groepsverzekering die het pensioenfonds spijzen;

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

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
De Gryse.

Nr. 79

3° KAMER - 4 februari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
BEGROTING - VOORDEEL VERWORVEN KRACHTENS DE ARBEIDSOVEREENKOMST - AANDELENOPTIE - 
KANS OP WINST.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
BEGROTING - VOORDEEL VERWORVEN KRACHTENS DE ARBEIDSOVEREENKOMST - AANDELENOPTIE - 
LICHTEN VAN DE OPTIE - GEREALISEERDE WINST – AARD – GEVOLG.

1º Het verkrijgen van de aandelenoptie maakt voor de werknemer louter een kans op winst 
uit,  te  beschouwen  als  een  voordeel  verworven  krachtens  de  arbeidsovereenkomst.  
(Art. 39, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º De eventuele winst die de werknemer realiseert wanneer hij de optie licht en later tot  
verkoop van de aandelen overgaat, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de  
aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van aandeelhouder en is niet het gevolg van 
de in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst  verrichte arbeid,  noch een voordeel  
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. (Art. 39, Arbeidsovereenkomstenwet)

(J. T. THE CHASE MANHATTAN BANK, vennootschap naar Amerikaans recht)

ARREST

(A.R. S.00.0022.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 3 september 1999 van het Ar-

beidshof te Brussel.
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II. Geding in cassatie
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt in een verzoekschrift één middel voor. 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet,
- artikel 39,§1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
- voor zoveel als nodig, artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-

ming van het loon der werknemers.
Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld dat er geen betwisting over bestond dat op het geschil tussen 

partijen het Belgisch recht toepasselijk was en te hebben geoordeeld dat eiser ingevolge 
zijn ontslag aanspraak kon maken op een vergoeding overeenstemmend met een opzeg-
gingstermijn van 35 maanden, en na te hebben vastgesteld dat eiser betaling verkregen 
had van een vergoeding overeenstemmend met 35 maanden basisloon zoals door het ar-
beidshof bepaald, wijst het arbeidshof in de bestreden beslissing het hoger beroep als on-
gegrond af, op volgende gronden:

"Volgens (eiser) dienen de variabele voordelen voortvloeiende uit het long incentive 
schema van 1987 verworven op 7 november 1995, 11 januari 1996 en 19 januari 1996 of 
binnen de 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 
een totaal bedrag van US $ 195.593,75 in rekening te worden gebracht voor de berekening 
van de opzeggingvergoeding;

De voorwaardelijke aandelenopties waarop (eiser) zich hiervoor steunt worden toege-
kend om aan bepaalde kaderleden een lange termijn aanmoedigingsbonus te bezorgen en 
dezen gedurende een langere termijn aan de bank te binden;

Met aandelenopties worden in casu deze bedoeld waardoor aandelen kunnen verworven 
worden tegen betaling van de koers van de aandelen op datum van het verstrekken van de 
opties;

Artikel 45 van de wet van 27 december 1984 definieert als volgt de aandelenopties, de 
optieprijs en de lichting van de aandelenoptie:

'1° onder aandelenoptie, de mogelijkheid voor een werknemer om de rechten uit te oe-
fenen die de overeenkomst tot aandelenoptie hem verleent;

3° onder optieprijs, de prijs van de aandelen of delen zoals die in de overeenkomst tot 
aandelenoptie is vastgesteld en die de werknemer bij de lichting van de aandelenoptie zal 
betalen of storten;

4° onder lichting van een aandelenoptie, de verkrijging door de werknemer, in de vorm 
voorgeschreven bij §4, 8°, van de aandelen of delen van de vennootschap tegen de voor-
waarden bepaald in de overeenkomst tot aandelenoptie';

Dat het toekennen van aandelenopties zijn oorzaak vindt in de arbeidsovereenkomst 
kan bezwaarlijk worden tegengesproken;

Het verkrijgen op zich van deze opties dient dan ook te worden beschouwd als een 
voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst;

Het voordeel van deze aandelenopties is echter (uiteraard) niet bepaalbaar of waardeer-
baar op het ogenblik van de toekenning maar zal desgevallend bestaan uit de eventueel 
gerealiseerde meerwaarde of winst bij de lichting ervan als uitsluitend gevolg van de spe-
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culatieve fluctuaties van de aandelenkoersen en niet ingevolge de in uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst verrichte arbeid (...) zodat daar waar inderdaad een rechtstreeks ver-
band tussen de toekenning van aandelenopties en de arbeidsrelatie er geen enkel verband 
meer kan bestaan tussen de tewerkstelling en geleverde prestaties enerzijds en de op de 
aandelenopties louter in de hoedanigheid van aandeelhouder gerealiseerde speculatieve 
winsten anderzijds, die zodoende niet als loon met alle kenmerken vandien in de zin van 
de loonwet van 12 april 1965 kunnen beschouwd worden (...), ook niet bij een gerealiseer-
de meerwaarde tijdens de aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorafgaande 
12 maanden, in tegenstelling tot een gewone bonus;

Het Amerikaans fiskaal regime op de gerealiseerde speculatieve winsten doet daarbij 
hieraan geen afbreuk;

Dit voordeel kan bijgevolg niet in aanmerking genomen worden voor de samenstelling 
van het basisloon," (arrest p. 6 tot p. 8),

Grieven
Overeenkomstig artikel 39, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, is de partij die een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereen-
komst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingster-
mijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 gehouden de andere partij een ver-
goeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur 
van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Overeen-
komstig het tweede lid van deze bepaling, behelst de opzeggings-vergoeding niet alleen 
het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.

Het arbeidshof oordeelde alvast dat te dezen overeenkomstig artikel 82,§3, van dezelf-
de wet, rekening houdende met de anciënniteit van eiser, zijn leeftijd, zijn functie en het 
basisloon, een opzeggingstermijn van 35 maanden diende te worden in acht genomen.

De opzeggingsvergoeding waarop eiser ingevolge de contractbreuk bij ontslagschrijven 
van 29 maart 1996 recht had dienvolgens overeenstemde met 35 maal het lopend loon, 
hierin begrepen de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.

Als lopend loon moet beschouwd worden, het loon waarop de werknemer op het ogen-
blik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is.

In beginsel als loon wordt beschouwd de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt verricht. Ook voordelen verworven krachtens de ar-
beidsovereenkomst moeten in het lopend loon worden opgenomen ter bepaling van de bij 
artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde opzeggingsvergoeding.

Het arbeidshof stelt te dezen vast dat de "aandelenopties" die volgens eiser als krach-
tens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel in het basisloon moesten worden opge-
nomen en in de mogelijkheid bestaan voor de werknemer om tegen een bepaalde datum 
aandelen of delen van de vennootschap te verwerven tegen de voorwaarden bepaald in de 
voorafgaande overeenkomst, "worden toegekend om aan bepaalde kaderleden een lange 
termijn aanmoedigingsbonus te bezorgen en dezen gedurende een langere termijn aan de 
bank te binden". Het arbeidshof erkent dat "het toekennen van aandelenopties zijn oorzaak 
vindt in de arbeidsovereenkomst" en "(h)et verkrijgen op zich van deze opties dan ook 
dient  te  worden beschouwd als  een voordeel  verworven krachtens de arbeidsovereen-
komst".

Het arbeidshof weigert ten onrechte dit voordeel verworven krachtens de arbeidsover-
eenkomst op te nemen in het basisloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding waarop 
eiser gerechtigd wordt verklaard, om reden dat het voordeel van deze aandelenopties "niet 
bepaalbaar of waardeerbaar (is) op het ogenblik van de toekenning" nu het voordeel des-
gevallend zal bestaan uit de gerealiseerde meerwaarde of winst bij de lichting van de op-
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tie, welke eventuele meerwaarde het gevolg is van "speculatieve fluctuaties van de aande-
lenkoersen en niet ingevolge de in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte ar-
beid".

Eerste onderdeel
Opdat een voordeel zou moeten worden opgenomen in het lopend loon ter bepaling van 

de opzeggingsvergoeding, volstaat het dat het recht op dit voordeel ontstaat krachtens de 
arbeidsovereenkomst, doch wordt geenszins vereist dat er enig verband zou bestaan tussen 
de tewerkstelling en de geleverde prestaties enerzijds, en (de omvang van) het voordeel 
anderzijds. De omstandigheid dat de omvang van het voordeel deels beïnvloed wordt door 
factoren die geen uitstaans hebben met de arbeidsrelatie geen afbreuk doet aan de omstan-
digheid dat het voordeel zelf verworven is krachtens de arbeidsovereenkomst.

De omschrijving van het loonbegrip in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffen-
de de bescherming van het loon der werknemers, geldt niet bij het bepalen van de opzeg-
gingsvergoeding.

Dergelijk krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel moet overeenkomstig 
artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden opgenomen in het lopend loon ter 
bepaling van de opzeggingsvergoeding.

Eiser  voerde  daarenboven  aan,  zonder  dat  het  arbeidshof  dit  verweermiddel  beant-
woordde, dat het voordeel van de aandelenopties onrechtstreeks mede afhankelijk was van 
de inzet van de werknemers en dus van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Eiser meer bepaald aanvoerde:
"Indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst, presteert hij arbeid 

onder leiding van de werkgever en dit in ruil voor loon. De aandelenprijs stijgt wanneer 
de onderneming goede resultaten boekt. Deze goede resultaten zijn onder meer het gevolg 
van de inzet van de werknemer. De vraag is dan ook wat het verschil kan zijn tussen het 
long term incentive schema (met aandelenoptie) en een gewoon (cash bonus plan) in func-
tie van de resultaten van de vennootschap." (verzoekschrift tot hoger beroep p. 3, onder-
aan en p. 4; zie ook de appèlconclusie p. 10, in het middel).

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat het betreffende voordeel 
niet kon worden opgenomen in het lopend loon wegens gebrek aan verband tussen het ge-
realiseerde voordeel en de arbeidsprestaties (schending van artikel 39,§1, van de Arbeids-
overeenkomstenwet en voor zoveel als nodig van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers), en minstens geen antwoord 
verstrekt op eisers aanvoeringen luidens welke er wel degelijk een verband bestond tussen 
de arbeidsprestaties en de omvang van het voordeel (schending van artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet).

(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 45 van de wet van 27 december 1984 hou-

dende fiscale  maatregelen,  de  overeenkomst  tot  aandelenoptie  de  geschreven 
overeenkomst is waarbij een vennootschap zich verbindt aan een werknemer, die 
aan bepaalde voorwaarden voldoet, tegen een bepaalde prijs en binnen een be-
paalde tijd, een bepaald aantal aandelen of delen die haar maatschappelijk kapi-
taal of het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap waarvan zij onweerleg-
baar geacht wordt een dochteronderneming te zijn in de zin van de boekhoud-
wetgeving vertegenwoordigen, over te laten, of het hem in dezelfde mogelijkhe-
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den mogelijk te maken in te schrijven op een verhoging van haar kapitaal; dat de 
optieprijs de prijs van de aandelen is die in deze overeenkomst is vastgesteld, die 
overeenstemt met de werkelijke waarde van het aandeel op het ogenblik van het 
sluiten van de overeenkomst tot aandelenoptie en die de werknemer bij de lich-
ting van de optie zal betalen;

Overwegende dat wanneer de werknemer de optie licht en de aandelen sinds 
het sluiten van de overeenkomst een grotere waarde hebben dan de te betalen op-
tieprijs, de werknemer van een voordeel geniet; dat dit voordeel nog groter is 
wanneer, na de periode waarin hij de verworven aandelen niet mag teruggeven of 
overdragen om van de in artikel 45 bedoelde fiscale vrijstelling te kunnen genie-
ten, de werknemer nog met meer winst de aandelen verkoopt;

Overwegende dat de bedoelde aandelen evenwel ook in waarde kunnen dalen 
zodat het  verkrijgen zelf van de aandelenoptie voor de werknemer louter een 
kans op winst uitmaakt, te beschouwen als een voordeel verworven krachtens de 
arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet;

Overwegende dat de eventuele winst die de werknemer realiseert wanneer hij 
de optie licht en later tot verkoop van de aandelen overgaat, uitsluitend het ge-
volg is van de fluctuaties van de aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van 
aandeelhouder en niet het gevolg is van de in de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst verrichte arbeid, noch een voordeel  is krachtens de arbeidsovereen-
komst;

Overwegende dat eiser aanvoert dat hij in het jaar voorafgaand aan het ontslag 
op 29 maart 1996 en in het kader van een door verweerster overeenkomstig arti-
kel 45 van de wet van 27 december 1984 verleende aandelenoptie 195.593,75 
US$ als voordeel ontvangen had als meerwaarde op de betaalde optieprijs; dat 
eiser aanvoert dat dit bedrag mede in aanmerking dient te worden genomen voor 
het bepalen van de hem toekomende opzeggingsvergoeding;

Overwegende dat het arrest beslist dat het verkrijgen op zich van deze aande-
lenopties kan worden beschouwd als een voordeel, verworven krachtens de ar-
beidsovereenkomst, maar dat de eventuele gerealiseerde meerwaarde of winst bij 
de lichting van de optie het uitsluitend gevolg is van de speculatieve fluctuaties 
van de aandelenkoersen; dat het zodoende het in het onderdeel bedoelde verweer 
verwerpt en beantwoordt;

Dat het arrest op grond van die redenen zonder schending van de aangewezen 
wetsbepalingen oordeelt dat  de door eiser als aandeelhouder verworven winst 
van 195,593,75 US$ geen lopend loon of voordeel was, verworven krachtens de 
arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 39,§1, tweede lid, van de Arbeids-
overeenkomstenwet;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)

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

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Bützler en van Eeckhoutte.

Nr. 80

3° KAMER - 4 februari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG – 
VEREISTEN.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - NIET 
NALEVING PROCEDURE COLLECTIEF ONTSLAG.

3º ARBEIDSVOORZIENING — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - AFDELING 
VAN EEN ONDERNEMING – BEGRIP.

1º Een afdanking is niet willekeurig wanneer het ontslag van de werkman die aangeworven 
is voor onbepaalde tijd is gebeurd om redenen die berusten op de noodwendigheden 
inzake  de  werking  van  de  onderneming,  de  instelling  of  de  dienst.  (Art.  63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º Niet naar recht verantwoord is de beslissing die de afdanking als willekeurig beschouwt  
omdat de werkgever niet de in het arbeidsreglement omschreven procedure voor een 
collectieve  opzegging  heeft  nageleefd  maar  de  gewone  ontslagprocedure.  (Art.  63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Een afdeling van een onderneming is een onderdeel  van een onderneming dat een 
zekere samenhang vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door  
een eigen technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit  
of bedrijvigheid en personeelsgroep. (Art. 2, tweede lid, Sluitingswet)

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. B.)

ARREST

(A.R. S.00.0179.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep in gericht tegen een arrest, op 27 maart 2000 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Geding in cassatie
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in een verzoekschrift twee middelen aan.
1. 1.Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet,
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- de artikelen 15 en 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, 

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
- het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, 
- het beschikkingsbeginsel luidens hetwelk de partijen het voorwerp en de oorzaak van 

hun vordering bepalen en het de rechter verboden is een aan de openbare orde vreemde 
betwisting op te werpen die door de conclusies der partijen is uitgesloten,

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart verweerster gerechtigd lastens eiseres op een vergoeding we-

gens willekeurig ontslag ten belope van 328.112 BEF bruto, verhoogd met intresten, op 
volgende gronden:

"Onder willekeurige afdanking wordt verstaan het ontslag van een werkman die is aan-
geworven voor een onbepaalde tijd om redenen die geen verband houden met de geschikt-
heid of het gedrag van de werkman, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake 
de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

(...) (artikel 63, eerste en tweede alinea W.A.O.).
(...)
Terecht heeft de Arbeidsrechtbank onder 'noodwendig' verstaan 'wat stellig geschieden 

moet, wat uit de zaak zelf voortvloeit, syn. onvermijdelijk, noodzakelijk; een noodwendig 
gevolg; noodwendigheid, onvermijdelijkheid, noodzakelijkheid, iets dat noodzakelijk of 
onmisbaar is' (...)

Bezwaarlijk kan echter worden beweerd dat besparingsmaatregelen niet behoren tot de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming of met andere woorden dat een 
efficiënt en deugdelijk financieel beleid en beheer niet noodzakelijk verbonden is aan de 
goede werking en het belang (...) van de onderneming.

De noodwendigheid inzake de werking van de onderneming kan dan ook niet worden 
beperkt tot economische of financiële moeilijkheden. (...)

(...) de realiteit van de beoogde besparingen (wordt) voldoende bewezen, zodat deze be-
sparingen niet kennelijk onredelijk werden ingeroepen ter ondersteuning van het voorge-
nomen ontslag van het onderhoudspersoneel.

(...)
De vragen, in hoeverre de beoogde besparingen met het daaraan verbonden ontslag van 

een groep van 163 werkneemsters onontkoombaar en absoluut noodzakelijk waren in het 
financieel en economisch belang van het bedrijf, of geen andere besparingen mogelijk wa-
ren, zodat het ontslag kon vermeden worden, of de beoogde besparingen noodzakelijk het 
onmiddellijk ontslag van de gehele schoonmaakploeg tot gevolg diende(n) te hebben, be-
treffen de opportuniteit van de beslissing en een inmenging in het personeelsbeleid wat 
echter normaal gezien buiten het bestek van de beoordeling van de willekeurige afdan-
king, zoals wettelijk omschreven, valt (...).

De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd, noch uitgerust om de opportuniteit van de be-
oogde besparingen en het hieruit voortvloeiend ontslag van een groep werkneemsters te 
beoordelen (...).

Doch er wordt vastgesteld dat de B.B.L., die een noodzakelijke afremming van de alge-
mene kosten inroept om het collectief ontslag van de interne schoonmaakdienst te verant-
woorden, op het ogenblik van het nemen van haar beslissing tot herstructurering van de 
afdeling immobiliën met de verdwijning van de volledige schoonmaakploeg van ongeveer 
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163 werkneemsters tot gevolg, de bindende bepalingen van de collectieve opzegging, zo-
als omschreven in het arbeidsreglement, niet heeft nageleefd (...).

De beoogde maatregelen impliceerden immers een collectieve opzegging wegens eco-
nomische of technologische redenen, die volgens de in het arbeidsreglement omschreven 
procedure had dienen te worden behandeld (...), wat niet is gebeurd. De gewone ontslag-
procedure werd gevolgd (...).

Vooraleer tot een beslissing over de gaan moet de bedrijfsdirectie in de eerste plaats in 
de ondernemingsraad alle middelen onderzoeken om de opzegging en de werkloosheid te 
vermijden. Eén van de uitdrukkelijk opgenomen middelen behelst het geen beroep meer 
doen op de eventuele diensten van onderaannemers (bijvoorbeeld: wat betreft de schoon-
maak-werken, enz.). Zelfs wanneer schoonmaakwerken ten exemplatieve titel zouden zijn 
opgenomen is deze bepaling duidelijk. Dat de middelen ter vermijding van het ontslag 
slechts als alternatief in aanmerking komen bij een gelijk resultaat kan uit deze bepaling 
niet worden afgeleid. Het feit dat er geen tewerkstellingswaarborg was heeft geen invloed 
op de toepassing van deze bepaling van het arbeidsreglement.

In acht genomen de miskenning van het arbeidsreglement door de B.B.L. wordt de col-
lectieve opzegging van de interne schoonmaakdienst op 14 december 1990 niet kennelijk 
redelijk verantwoord, is deze beslissing kennelijk onredelijk genomen en werden kenne-
lijk de grenzen van een normale uitoefening van het ontslagrecht overschreden (...), is de 
beslissing tot ontslag als willekeurig te beschouwen.

De toegekende vergoeding wegens willekeurig ontslag ten bedrage van 328.112 BEF 
bruto wordt verder niet betwist en dient te worden bevestigd." (arrest pp. 7-10).

Grieven
Overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, wordt onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit ar-
tikel, verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, 
om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman 
of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de 
instelling of de dienst.

Overeenkomstig het derde lid van dezelfde bepaling moet de werkgever die een voor 
een onbepaalde tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werk-
man een vergoeding betalen die, in beginsel, overeenstemt met het loon van zes maanden.

Te dezen werd niet betwist dat verweerster als arbeidster voor onbepaalde tijd in dienst 
was van eiseres. Verweerster voerde bij dagvaarding van 13 december 1991 aan dat haar 
ontslag "alleen kan worden aanzien als zijnde volkomen vreemd aan de geschiktheid of 
het gedrag van de werkneemster of aan de werkelijke noodwendigheden van de dienst" en 
dat "dit ontslag dan ook als willekeurig dient te worden aanzien in de zin van artikel 63 
van de wet op de arbeidsovereenkomsten", en vorderde dienvolgens een "schadevergoe-
ding wegens willekeurige afdanking" gelijk aan zes maanden loon.

Eiseres hield steeds staande dat het doorgevoerde ontslag ingegeven was door economi-
sche motieven, te weten een substantiële besparing door het afschaffen van de interne on-
derhoudsdiensten en het uitbesteden van de onderhoudsopdrachten.

Het arbeidshof aanvaardt dat besparingsmaatregelen behoren tot de noodwendigheden 
inzake de werking van de onderneming en dat een efficiënt en deugdelijk financieel beleid 
en beheer noodzakelijk verbonden is aan de goede werking en het belang van de onderne-
ming (arrest p. 8, vijfde alinea). Het arbeidshof oordeelt tevens dat de realiteit van het 
oogmerk te besparen voldoende bewezen was en dat dit niet onredelijk werd ingeroepen 
ter ondersteuning van het ontslag (arrest p. 9, tweede alinea). Het arbeidshof merkt ten-
slotte op dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om de opportuniteit van de beoogde 
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besparingen en het hieruit voortvloeiend ontslag van een groep werkneemsters te beoorde-
len (arrest p. 9, laatste alinea).

1.1. Eerste onderdeel 
Het arbeidshof aanvaardt aldus minstens impliciet dat het ontslag ingegeven was door 

de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming.
De vaststelling dat het ontslag zou zijn gegeven in strijd met de bindende bepalingen 

inzake collectieve opzegging, zoals omschreven in het arbeidsreglement, is niet relevant 
in het licht van het recht op een vergoeding wegens willekeurig ontslag in de zin van arti-
kel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze bepalingen, en met name het voorschrift 
dat de bedrijfsdirectie in de eerste plaats in de ondernemingsraad alle middelen moet on-
derzoeken om de opzegging en de werkloosheid te vermijden, en dat één van de uitdruk-
kelijk  opgenomen middelen behelst  dat  geen beroep meer  mag worden gedaan op de 
eventuele diensten van onderaannemers, staan niet in verband staan met de door artikel 63 
van de Arbeidsovereenkomstenwet aangewezen criteria ter bepaling van het al dan niet 
willekeurig karakter van het ontslag van de werkman.

Het arbeidshof kon verweerster niet wettig gerechtigd verklaren op een vergoeding we-
gens  willekeurig  ontslag  op  grond  van  artikel  63  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet 
(schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten).

1.2. Tweede onderdeel 
In zoverre het arbeidshof een vergoeding van 328.112 BEF zou hebben toegekend we-

gens willekeurig ontslag, zonder dat dit zou zijn opgevat als een willekeurige afdanking in 
de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, het arbeidshof

- ten eerste, het voorwerp, minstens de oorzaak van de vordering wijzigt, nu het aldus 
een vergoeding toekent wegens misbruik van ontslagrecht bestaande in het niet-naleven 
van de voorschriften van het arbeidsreglement, terwijl, zoals uit de bewoordingen van de 
dagvaarding moge blijken, verweerster een vergoeding vorderde wegens willekeurig ont-
slag in de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, te weten een ontslag dat 
geen verband zou houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of dat niet 
zou  berusten  op  de  noodwendigheden  inzake  de  werking  van  de  onderneming  of  de 
dienst; de toenmalige eiseres vorderde geen vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht 
ingevolge het mogelijks negeren van de voorschriften van het arbeidsreglement; het ar-
beidshof werpt aldus tevens een aan de openbare orde vreemd geschil op dat uitgesloten 
werd door de conclusies der partijen en miskent bijgevolg eiseres' recht van verdediging 
(schending van de artikelen 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel dat rechts-
misbruik verbiedt, van het beschikkingsbeginsel luidens hetwelk de partijen het voorwerp 
en de oorzaak van hun vordering bepalen en het de rechter verboden is een aan de openba-
re orde vreemde betwisting op te werpen die door de conclusies der partijen is uitgesloten, 
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging),

- ten tweede, nalaat te antwoorden op de regelmatige aanvoering van eiseres' luidens 
dewelke verweerster enkel een schadevergoeding wegens willekeurig ontslag vorderde en 
dat, indien zij thans nog een vordering tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik zou 
instellen, deze vordering rekening houdend met de toepasselijkheid van artikel 15 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, manifest laattijdig zou zijn (tweede conclusie, p. 3, vijfde ali-
nea). Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de rechts-
vorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeen-
komst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze ter-
mijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Het arbeidshof 
aldus zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van 
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de gecoördineerde Grondwet), minstens zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schen-
ding van artikel 15, inzonderheid eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten).

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2, eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de 

schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemin-
gen (zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 1971),

- artikel 14,§1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven (zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 1963, bij koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978 en bij wet van 22 januari 1985),

- voor zoveel als nodig, artikel 4, inzonderheid eerste lid van genoemde wet van 28 juni 
1966 (zoals gewijzigd bij wetten van 28 juli 1971, 22 januari 1985 en 12 april 1985).

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart verweerster gerechtigd op een vergoeding van 69.581 BEF, 

verhoogd met intresten, als sluitingspremie, op volgende gronden:
"Overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de scha-

deloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen is 
er voor de toepassing van deze wet 'sluiting van de onderneming' ingeval van definitieve 
stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan ...

Voor de toepassing van deze wet geldt als onderneming de technische bedrijfseenheid 
bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het 
bedrijfsleven (artikel 2, eerste lid, van de wet van 28 juni 1966).

Onder onderneming wordt verstaan de technische bedrijfseenheid bepaald op grond van 
de economische en sociale criteria; in geval van twijfel primeren de sociale criteria (arti-
kel 14,§1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948).

Een afdeling van een onderneming kan derhalve worden bepaald rekening houdend met 
de criteria die voor de onderneming zelf gelden.

Het personeel van de interne schoonmaakdienst was weliswaar verspreid over de ver-
schillende zetels.  Binnen de zetels  was het  schoonmaakpersoneel  afhankelijk  van ver-
schillende entiteiten en stond het onder de verantwoordelijkheid hetzij van het departe-
ment Immobiliën, hetzij van het kantoor.

Hierdoor werd een globale loonadministratie ten aanzien van het schoonmaakpersoneel 
echter niet uitgesloten (...) en de kosten van het schoonmaakpersoneel vielen onder de al-
gemene kosten van de B.B.L. (...).

De activiteit van de interne schoonmaakdienst, het schoonmaakwerk, betrof een duur-
zame activiteit onderscheiden van de hoofdactiviteit van de B.B.L. en werd uitgeoefend 
door een onderscheiden personeelsgroep. Teneinde zijn prestatie te kunnen uitvoeren be-
schikte deze onbetwistbaar over onderscheiden produktiemiddelen.

Aldus kenmerken de sociale en economische criteria, die de B.B.L. karakteriseren, de 
interne schoonmaakdienst niet en dient deze aan de hand van onderscheiden sociale en 
technische criteria als een afdeling van de B.B.L. te worden beschouwd (...).

(...)
De herstructurering van de afdeling Immobiliën met de verdwijning van de volledige 

schoonmaakploeg van ongeveer 163 werkneemsters tot gevolg betreft de sluiting van de 
interne schoonmaakdienst, namelijk de stopzetting van de hoofdactiviteit van een afdeling 
van de B.B.L., met het verschuldigd zijn door de B.B.L. van de gevorderde sluitingspre-
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mie tot gevolg." (arrest pp. 10 tot 12).
Grieven
Overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de scha-

deloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, 
geldt voor de toepassing van deze wet als onderneming de technische bedrijfseenheid be-
doeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het 
bedrijfsleven.

Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling, wordt met onderneming gelijk-
gesteld, de afdeling van een onderneming waar een bepaald minimumaantal werknemers 
is tewerkgesteld.

Overeenkomstig genoemd artikel 14,§1, tweede lid,  1°, dient onder onderneming te 
worden verstaan, de technische bedrijfseenheid bepaald op grond van economische en so-
ciale criteria, waarbij in geval van twijfel de sociale criteria primeren.

Overeenkomstig artikel 4 van genoemde wet van 28 juni 1966, hebben de werknemers 
bij sluiting van de onderneming recht op een vergoeding.

Eiseres voerde aan (verzoekschrift tot hoger beroep p. 8 en eerste conclusie p. 8), en het 
arbeidshof aanvaardde (arrest p. 11, in het midden) dat het onderhoudspersoneel verspreid 
was over de verschillende zetels en dat binnen de zetels het schoonmaakpersoneel afhan-
kelijk was van verschillende entiteiten, aangezien zij onder de verantwoordelijkheid ston-
den van hetzij het departement Immobiliën, hetzij van het kantoor.

Eiseres voerde tevens aan (verzoekschrift tot hoger beroep, p. 8) dat het schoonmaken 
in se geen activiteit van de bank uitmaakt en de schoonmaaksters hoogstens als een aparte 
personeelsgroep konden worden bestempeld, doch niet als afdeling van de onderneming 
konden worden opgevat. Het arbeidshof aanvaardt (arrest p. 11, in het midden) dat de ac-
tiviteit van de schoonmaakdienst onderscheiden was van de hoofdactiviteit van eiseres, en 
uitgeoefend werd door een onderscheiden personeelsgroep.

Het arbeidshof kon niet wettig oordelen dat,  aangezien de activiteit  van de schoon-
maakploeg onderscheiden was van de hoofdactiviteit van de onderneming, zij over "on-
derscheiden produktiemiddelen" beschikte en zij  diende te worden vastgesteld "aan de 
hand van onderscheiden sociale en technische criteria".

De uitvoering van hetzelfde werk, te weten schoonmaakwerk, volstaat niet om te kun-
nen gewagen van een afdeling van de onderneming. Daartoe is vereist dat de betreffende 
sector van de onderneming zich door een technische onafhankelijkheid van de rest van de 
onderneming onderscheidt, bijvoorbeeld door eigen machines, eigen personeel en eigen 
produktie. Het schoonmaakwerk levert geen eigen produktie op, tenzij het als maatschap-
pelijk doel van de onderneming voor derden wordt verricht.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat het ontslag van de schoon-
maaksters diende te worden opgevat als een sluiting van een afdeling van de onderne-
ming, waardoor een recht op betaling van een sluitingspremie zou ontstaan (schending 
van de in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1. 1. Eerste onderdeel
Overwegende dat een afdanking in de zin van artikel 63 van de Arbeidsover-

eenkomstenwet niet willekeurig is wanneer het ontslag van de werkman die aan-
geworven is  voor onbepaalde tijd  is  gebeurd om redenen die berusten op de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de 
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dienst;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat:
1. eiseres op 14 december 1990 tot de collectieve afdanking overging van het 

schoonmaakpersoneel mits betaling van een opzeggingsvergoeding;
2. door die werkneemsters, waaronder verweerster, niet op een ernstige wijze 

wordt betwist dat de afschaffing van de interne schoonmaakdienst in de zetels 
van de bank en de uitbesteding van deze activiteit aan een gespecialiseerde exter-
ne dienst, op het ogenblik van het ontslag op een besparing van ongeveer 60 mil-
joen BEF per jaar kon becijferd worden;

3. besparingsmaatregelen tot de noodwendigheden inzake de werking van de 
onderneming behoren, of met andere woorden een efficiënt en deugdelijk finan-
cieel beleid en beheer noodzakelijk verbonden is aan de goede werking en het 
belang van de onderneming;

4. de realiteit van de beoogde besparingen voldoende bewezen is, zodat deze 
besparingen niet kennelijk onredelijk werden ingeroepen ter ondersteuning van 
het voorgenomen ontslag van het onderhoudspersoneel;

5. de opportuniteit van de beoogde besparingen en het hieruit voortvloeiend 
ontslag van een groep werkneemsters buiten de beoordeling valt van de wille-
keurige afdanking, zoals wettelijk omschreven;

Overwegende dat het arrest de afdanking van verweerster evenwel als wille-
keurig beschouwt omdat eiseres de in het arbeidsreglement omschreven procedu-
re voor een collectieve opzegging niet heeft nageleefd maar de gewone ontslag-
procedure heeft gevolgd en zodoende "kennelijk de grenzen van een normale uit-
oefening van het ontslagrecht overschreden" heeft;

Dat het arrest zodoende, door tot willekeurige afdanking te beslissen op grond 
van andere vereisten dan bepaald in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, deze wetsbepaling schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 juni 1966 

betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij 
sluiting van ondernemingen, de bepalingen van deze wet tevens van toepassing 
zijn bij  sluiting van een afdeling van een onderneming in zoverre tijdens het 
laatst verlopen kalenderjaar gemiddeld ten minste het in artikel 1 bepaalde mini-
mum aantal werknemers was tewerkgesteld;

Overwegende dat een afdeling van een onderneming in de zin van de voormel-
de wet een onderdeel is van de onderneming dat een zekere samenhang vertoont 
en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen technische 
onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit  of bedrijvig-
heid en personeelsgroep;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de activiteit van de interne schoon-
maakdienst, het schoonmaakwerk, een duurzame activiteit betrof, onderscheiden 
van de hoofdactiviteit van eiseres en uitgeoefend door een onderscheiden perso-
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neelsgroep die om hun prestaties te kunnen uitvoeren over onderscheiden pro-
duktiemiddelen beschikte; dat het arrest aldus aangeeft dat de interne schoon-
maakdienst een eigen technische onafhankelijkheid had;

Overwegende dat het arrest op grond hiervan vermocht te oordelen dat de her-
structurering van de afdeling Immobiliën van eiseres met de verdwijning van de 
volledige  schoonmaakploeg  van  ongeveer  163  werkneemsters,  de  stopzetting 
was van de hoofdactiviteit van een afdeling van eiseres, met het verschuldigd 
zijn door eiseres van de op grond van artikel 4 van de wet van 28 juni 1966 ge-
vorderde sluitingspremie tot gevolg;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen 

aan verweerster van 328.112 BEF met interest als vergoeding wegens willekeuri-
ge afdanking en uitspraak doet over de kosten;

Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt eiseres in één derde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Bützler.

Nr. 81

3° KAMER - 4 februari 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN DERDEN - BIJKOMENDE VERGOEDING - BEREKENING - 
MINIMUMLOON – AANVANGSDATUM.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN DERDEN - BIJKOMENDE VERGOEDING - DEFINITIEVE 
VASTSTELLING - GEÏNDEXEERD MINIMUMLOON – VERHOUDING.

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE 
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN DERDEN - BIJKOMENDE VERGOEDING - BEREKENING - 
MINIMUMLOON - INDEXERING - DUBBELE INDEXERING.

4º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN DERDEN - BIJKOMENDE VERGOEDING - BEREKENING - 
MINIMUMLOON - INDEXERING - DUBBELE INDEXERING.

5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE BESLISSING - SCHENDING VAN DE GRONDWET – GEZAG - 
GEVOLGEN.

1º  De  getroffene  wiens  toestand  de  geregelde  hulp  van  een  ander  persoon  vergt,  is  
gerechtigd  vanaf  de  consolidatiedatum  op  een  bijkomende  vergoeding  bepaald  in 
verhouding met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld  
voor een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale  
Arbeidsraad1. (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet)

2º  De  bijkomende  vergoeding  voor  hulp  van  derden  wordt  definitief  vastgesteld  bij  
overeenkomst  tussen  de  partijen  of,  in  geval  van  betwisting,  bij  beslissing  van  het  
arbeidsgerecht;  hierbij  wordt  geen  vaste  vergoeding  bepaald,  maar  wel  de  vaste  
verhouding  van  deze  vergoeding  ten  aanzien  van  het  vanaf  de  consolidatiedatum 
geïndexeerd  gemiddeld  maandelijks  minimumloon.  (Art.  24,  vierde  en  vijfde  lid, 
Arbeidsongevallenwet)

3º  De  bijkomende  vergoeding  voor  hulp  van  derden  wordt,  zoals  het  bedoelde 
minimumloon,  geïndexeerd  overeenkomstig  de  aanpassingen  van  het  gemiddeld  
maandelijks  minimumloon  aan  de  schommelingen  van  het  indexcijfer  van  de  
consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en  
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 21 van 15 mei 1975 en nr 23  
van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 
en  zonder  dat  de  jaarlijkse  vergoeding  het  gemiddeld  maandelijks  minimumloon  
vermenigvuldigd  met  12  mag  overschrijden2.  (Art.  24,  vierde  en  vijfde  lid, 
Arbeidsongevallenwet)

4º  Artikel  27bis,  eerste  en tweede lid  van de Arbeidsongevallenwet  bepaalt  slechts  de  
indexatie  vanaf  de  datum van  het  ongeval,  voor  de  jaarlijkse  vergoedingen  wegens  
arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende vergoeding voor de hulp van een 
ander  persoon;  er  bestaat  bijgevolg  geen  dubbele  indexatie  van  de  genoemde  
bijkomende vergoeding3.  (Artt.  24,  vierde en vijfde lid  en 27bis,  eerste  en tweede lid 
Arbeidsongevallenwet)

5º Een prejudiciële beslissing waarbij  het Arbitragehof een schending van de Grondwet 
vaststelt, geldt niet erga omnes en doet de rechtsregel die er het onderwerp van is, niet  
uit de Belgische rechtsorde verdwijnen. (Art. 28, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(ASSUBEL, GEMEENSCHAPPELIJKE KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN T. V.)

ARREST

(A.R. S.01.0021.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 1999 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.

1, 2 en 3 Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, A.C., 2001, nr. 298, met conclusie van advocaat-
generaal TH. WERQUIN. 
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II. Geding in cassatie
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in de 

huidige versie, zoals gewijzigd (wat het vierde lid betreft) en ingevoegd (wat het vijfde lid 
betreft) door artikel 38 van de Programmawet van 22 december 1989,

- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing wijst het hoger beroep van eiseres af en, verder wijzend, zegt 

voor recht dat eiseres "bovendien veroordeeld wordt om wegens volstrekt geregelde hulp 
van een ander persoon aan [verweerster] te betalen: 

- vanaf 1 oktober 1997 tot en met 31 maart 1999 een maandelijkse bijkomende vergoe-
ding, berekend aan 12/40sten van 45.068 BEF; 

- vanaf 1 april 1999 een jaarlijkse bijkomende vergoeding van (45.068 BEF x 12 m) x 
12/40 = 162.245 BEF" (bladzijde 11, voorlaatste alinea van het bestreden arrest) 

op grond van de volgende motieven:
"Het artikel 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet luidt: "Indien de toestand 

van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, kan hij aan-
spraak maken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van de noodzakelijk-
heid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimumloon zoals vastge-
steld voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de 
schoot van de Nationale Arbeidsraad. Het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoe-
ding mag het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, verme-
nigvuldigd met 12, niet overschrijden".

Uit de doelstelling van die aangehaalde wetsbepaling van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, zoals geldend sedert de wijziging ervan bij de Programmawet van 22 de-
cember 1989, blijkt dat, zolang de bijkomende vergoeding waarop de getroffene van een 
arbeidsongeval voor de hulp van een ander persoon recht heeft niet definitief is vastge-
steld, zij op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijkse minimumloon dient te 
worden vastgesteld, met inachtneming van de aanpassingen (aan de schommelingen van 
het indexcijfer der consumptieprijzen) en wijzigingen ervan volgens de collectieve ar-
beidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad (cf. Cass., 1 februari 1993, Arr. 
Cass. 1993, 134; Cass., 28 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 205; Arbh. Luik, 18 november 
1996, J.T.T., 1997, 409; Arbh. Gent, afd. Gent, 4 juni 1998, A. R, 193/96, onuitg.; Arbh. 
Gent, afd, Gent, 1e K., 19 november 1998, A.R. 517/96, onuitg.; Arbh, Gent, afd, Gent, 
1e K., 19 maart 1999, A.R. 220/97, onuitg.).

Die benadering is niet strijdig met de artikelen 27bis en 39 Arbeidsongevallenwet, zelfs 
niet na de aanpassing ervan door het artikel 30 van de Programmawet van 6 augustus 
1993 (cfr. Arbh. Gent, afd. Brugge, 8 december 1994, A.R. 93/245, onuitg.).

Uit de terminologie van het artikel 39, derde lid, in samenhang met het artikel 39, vijfde 
lid, Arbeidsongevallenwet, kan worden afgeleid dat de fixatie van de loonbedragen op da-
tum van het ongeval, refereert aan het geplafonneerde jaarloon en niet aan het gewaar-
borgd gemiddeld minimummaandloon (cfr. Put, J. en Schamp, H., "Arbeidsongeschikt-
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heid". Uit "Arbeidsongevallen", Kluwer, Deel 1, Hfdst. 2.3 - 3250).
Die zienswijze vormt hoe dan ook de bevestiging van de vroegere regeling, waarbij het 

in de jaarlijkse vergoeding geïncorporeerde percentage, gelet op de indexatie van het ba-
sisloon, eveneens werd aangepast (cf. Arbh. Gent, 2 november 1995, T.G.R., 1996, 167)." 
(blz. 7, laatste alinea t.e.m. 9, eerste alinea van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt 

dat, indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander per-
soon vergt, de getroffene aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding, vastge-
steld volgens de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemid-
deld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer, door col-
lectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad en dat 
het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd ge-
middeld maandelijks minimuminkomen vermenigvuldigd met twaalf, niet mag overschrij-
den.

Artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt 
niet welk bedrag aan gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon als berekenings-
basis voor de bijkomende vergoeding in aanmerking genomen moet worden, met name 
het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op het ogenblik 
van het ongeval, dan wel het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks mini-
mumloon bij de definitieve vaststelling van de bijkomende vergoeding.

Het Arbitragehof in zijn arrest nr. 35/2000 van 29 maart 2000 wijst eveneens op de 
twee wijzen waarop artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
kan uitgelegd worden, en zegt vervolgens voor recht dat het bedoelde artikel, geïnterpre-
teerd in die zin dat het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon 
dat in aanmerking moet genomen worden voor de hulp van een derde persoon, het bedrag 
is op de datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexevolutie op de datum waar-
op de definitieve regeling van de gevolgen van het ongeval zal plaatsvinden, de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet schendt, en zegt tevens voor recht dat het bedoelde artikel, ge-
ïnterpreteerd in die zin dat het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks mini-
mumloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de hulp van een derde persoon, 
het bedrag is op de datum van het ongeval, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
schendt.

Het is een algemeen geldende interpretatieregel dat wetsbepalingen bij verschillende in-
terpretatiemogelijkheden op grondwetsconforme wijze dienen geïnterpreteerd te worden.

De enige wettige interpretatie die aan artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidson-
gevallenwet van 10 april 1971 kan worden gegeven, bestaat er bijgevolg in te oordelen dat 
het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon dat in aanmerking 
moet worden genomen voor de bepaling van de bijkomende vergoeding voor hulp van 
derden, het bedrag is op de datum van het ongeval.

Hieruit volgt dat het arbeidshof, door te oordelen dat, "zolang de bijkomende vergoe-
ding waarop de getroffene van een arbeidsongeval voor de hulp van een ander persoon 
recht  heeft  niet  definitief  is  vastgesteld,  zij  op  basis  van  het  gewaarborgd gemiddeld 
maandelijkse minimumloon dient te worden vastgesteld, met inachtneming van de aan-
passingen (aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen) en wijzigin-
gen ervan volgens de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeids-
raad", artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in 
de huidige versie, zoals gewijzigd (wat het vierde lid betreft) en ingevoegd (wat het vijfde 
lid betreft) door artikel 38 van de Programmawet van 22 december 1989), evenals de arti-
kelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet schendt.
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Het Hof minstens, voor zover het niet onmiddellijk de bestreden beslissing zou vernie-
tigen op grond dat artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet in die zin 
moeten geïnterpreteerd worden dat het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maande-
lijks minimumloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van de bij-
komende vergoeding voor hulp van derden, het bedrag is op de datum van het ongeval, 
het Arbitragehof dient te verzoeken (opnieuw) bij wijze van prejudiciële beslissing uit-
spraak te doen op de vraag of artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallen-
wet "geen discriminatie in het leven roept tussen de slachtoffers van een arbeidsongeval, 
naar gelang van het tijdstip waarop de definitieve regeling plaatsvindt, indien die moeten 
worden geïnterpreteerd in die zin dat het bedrag van de maandelijkse gewaarborgde mini-
mumvergoeding die in aanmerking moet worden genomen voor de hulp van een derde 
persoon, het bedrag is op de datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexevolu-
tie op de datum waarop de definitieve regeling van de gevolgen van het arbeidsongeval 
waarvan een persoon het slachtoffer is plaatsvindt".

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in de 

huidige versie, zoals gewijzigd (wat het vierde lid betreft) en ingevoegd (wat het vijfde lid 
betreft) door artikel 38 van de Programmawet van 22 december 1989,

- artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wij-
ziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 
en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandin-
komen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988 (B.S., 26 
augustus 1988) in de huidige versie, zoals gewijzigd door artikel 1 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 43quinquies van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeids-
raad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houden-
de wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 
1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum-
maandinkomen, zoals gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten 
nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989 en nr. 43quater van 26 maart 
1991, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993 (B.S., 
4 december 1993).

Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing wijst het hoger beroep van eiseres af en zegt, verder wijzend, 

voor recht dat eiseres
"bovendien veroordeeld wordt om wegens volstrekt geregelde hulp van een ander per-

soon aan [verweerster] te betalen:
- vanaf 1 oktober 1997 tot en met 31 maart 1999 een maandelijkse bijkomende vergoe-

ding, berekend aan 12/40sten van 45.068 BEF;
- vanaf 1 april 1999 een jaarlijkse bijkomende vergoeding van (45.068 BEF x 12 m) x 

12/40 = 162.245 BEF" (bladzijde 11, voorlaatste alinea van het bestreden arrest)
op grond van de volgende motieven:
"De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43quinquies van 13 juli 1993 (gesloten in de 

Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 no-
vember 1993; B.S. van 4 december 1993) introduceerde wat het hier besproken gewaar-
borgd interprofessioneel minimumloon betreft, een nieuwe categorie, namelijk voor werk-
nemers van 22 jaar en ouder en die ten minste twaalf maanden anciënniteit hebben in de 
onderneming die hen tewerkstelt: wanneer zij aan de dubbele voorwaarde voldoen genie-
ten zij een verhoogd minimum maandinkomen; de C.A.0. nr. 43quinquies trad in werking 
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op 1 september 1993, het minimum maandinkomen voor de hier besproken categorie be-
draagt 42.469 BEF vanaf 1 september 1993, 43.318 BEF vanaf 1 december 1994, 44.185 
BEF sinds 1 mei 1996 (bedragen toegepast door de eerste rechter) en 45.068 BEF sedert 1 
oktober 1997.

De achterliggende bedoeling van de (Programma)wetgever van 1989 was de vergoe-
ding voor hulp van een derde thans te bepalen "door verwijzing naar de werkelijk gedra-
gen lasten" in verband met de bezoldigde hulp (cf Memorie van Toelichting bij de Pro-
grammawet van 22 december 1989, Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, ge-
wone zitting 1989-1990, 975/1- 89/90, blz. 23 en 24). Het is bijgevolg terecht dat het 
slachtoffer te dezen voor de bepaling van de bijkomende vergoeding voor de hulp van een 
derde ook aanspraak maakt op het in aanmerking nemen als referentieloon van dit ver-
hoogde gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, geldend voor die nieuwste 
categorie:

- de hulpverlenende derde is meestal ouder dan 22 jaar en de hulpverlening geldt voor 
het ganse leven van de getroffene, zodat de anciënniteit van twaalf maanden vlug wordt 
bereikt,

- het hier besproken verhoogd gewaarborgd interprofessioneel minimumloon is sedert 
de inwerkingtreding van de C.A.0. nr. 43quinquies het normaal geldend minimum (de 
twee andere, lagere bedragen gelden immers alleen maar voor slechts zeer tijdelijke situa-
ties)." (blz. 9 en 10, eerste alinea van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt 

dat, indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander per-
soon vergt, de getroffene aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding, vastge-
steld volgens de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemid-
deld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer, door col-
lectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad en dat 
het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd ge-
middeld maandelijks minimuminkomen vermenigvuldigd met twaalf, niet mag overschrij-
den.

Bij gebreke van nadere aanduiding in artikel 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidson-
gevallenwet van 10 april  1971,  kan onder "gewaarborgd gemiddeld maandelijks mini-
mumloon"  enkel  verstaan  worden  het  "gemiddeld  minimummaandinkomen"  waarvan 
sprake in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 
1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 
van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld 
minimummaandinkomen,  aangezien  de  verhoogde  bedragen  van  het  gemiddeld  mini-
mummaandinkomen waarvan sprake in artikel 3, tweede en derde lid, van de voornoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43, volgens de tekst ervan, enkel afwijkende bedra-
gen zijn en het gewone bedrag van het "gemiddeld minimummaandinkomen" derhalve het 
bedrag is waarvan sprake in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 43.

Hieruit volgt dat het arbeidshof, door te oordelen dat het terecht is "dat het slachtoffer 
te dezen voor de bepaling van de bijkomende vergoeding voor de hulp van een derde ook 
aanspraak maakt op het in aanmerking nemen als referentieloon van dit verhoogde ge-
waarborgd gemiddeld maandelijks  minimumloon,  geldend voor  die nieuwste categorie 
[zijnde de categorie van de werknemers ouder dan 22 jaar]" artikel 24, vierde en vijfde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in de huidige versie, zoals gewijzigd 
(wat het vierde lid betreft) en ingevoegd (wat het vijfde lid betreft) door artikel 38 van de 
Programmawet van 22 december 1989), en artikel 3 van de collectieve arbeidsovereen-
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komst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve ar-
beidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de 
waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 29 juli 1988 (B.S., 26 augustus 1988) in de huidige versie, zoals 
gewijzigd door artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43quinquies van 13 
juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de 
waarborg  van  een  gemiddeld  minimummaandinkomen,  zoals  gewijzigd  en  aangevuld 
door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 
december 1989 en nr. 43quater van 26 maart 1991, algemeen verbindend verklaard bij ko-
ninklijk besluit van 17 november 1993 (B.S., 4 december 1993), schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallen-

wet, als gewijzigd bij artikel 38 van de wet van 22 december 1989, indien de toe-
stand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, 
hij aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding vastgesteld naargelang 
van de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer bij col-
lectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad;

Dat, krachtens het vijfde lid van dit artikel, het jaarlijks bedrag van deze bijko-
mende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks mini-
mumloon, vermenigvuldigd met 12, niet mag overschrijden;

Overwegende dat  deze bepalingen inhouden dat  de getroffene die geregeld 
hulp van een ander persoon vergt, op een afzonderlijke bijkomende vergoeding, 
bepaald in verhouding met het bedoelde minimumloon, gerechtigd is vanaf de 
consolidatiedatum;

Overwegende dat de vergoeding definitief wordt vastgesteld bij overeenkomst 
tussen de partijen of, ingeval van betwisting, bij beslissing van het arbeidsge-
recht; dat hierbij geen vaste vergoeding wordt bepaald, maar wel de vaste ver-
houding van deze vergoeding ten aanzien van het vanaf de consolidatiedatum ge-
ïndexeerd gemiddeld maandelijks minimumloon;

Dat het aldus berekende bedrag van deze vergoeding bij elke uitbetaling ervan 
aan dezelfde indexering onderworpen is als deze van het bedoelde minimumloon 
en uitsluitend volgens de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten; dat aldus 
beschouwd, de datum van de definitieve vaststelling van de vergoeding op grond 
van de alsdan vastgestelde vaste verhouding tussen de vergoeding en het bedoel-
de minimumloon geen belang vertoont vermits deze verhouding bij elke uitbeta-
ling van de vergoeding na de consolidatiedatum dezelfde zal moeten zijn;

Overwegende dat deze vergoeding, zoals het bedoelde minimumloon, geïn-
dexeerd wordt overeenkomstig de aanpassingen van het gemiddeld maandelijks 
minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprij-
zen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad ge-
sloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijzi-
ging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 
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1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld mi-
nimum maandinkomen en zonder  dat  de  jaarlijkse  vergoeding  het  gemiddeld 
maandelijks minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden;

Dat artikel 27bis, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet slechts de 
indexatie vanaf de datum van het ongeval bepaalt voor de jaarlijkse vergoedin-
gen wegens arbeidsongeschiktheid,  maar niet voor de bijkomende vergoeding 
voor hulp van een derde zonder dat er een dubbele indexatie van de bijkomende 
vergoeding voor hulp van derde bestaat;

Overwegende dat het middel verwijst naar het arrest van het Arbitragehof nr. 
35/2000 van 29 maart 2000 dat tot de niet-bestaanbaarheid besliste van artikel 
24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie;

Overwegende dat, krachtens artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitra-
gehof, het gezag van een arrest van het Arbitragehof waarbij wordt geantwoord 
op een prejudiciële vraag enkel geldt ten aanzien van de verwijzende rechter en 
de rechtscolleges die uitspraak doen "in dezelfde zaak"; dat een prejudiciële be-
slissing waarbij het Arbitragehof een schending van de Grondwet vaststelt, niet 
erga omnes geldt en de rechtsregel die er het onderwerp van is, niet uit de Belgi-
sche rechtsorde doet verdwijnen;

Overwegende dat het middel, in zovere het verzoekt een nieuwe prejudiciële 
vraag aan het Arbitragehof te stellen ervan uitgaat dat in de bedoelde uitlegging 
van artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet een discriminatie zou bestaan tussen 
de slachtoffers van een arbeidsongeval naargelang het tijdstip van de in dit arti-
kel bedoelde vaststelling van de vergoeding voor hulp van een derde;

Dat nu, gelet op het voorgaande, deze vraag op een onjuiste bewering berust, 
er geen aanleiding is deze vraag te stellen;

Overwegende dat het arbeidshof artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet niet 
schendt door eiseres te veroordelen tot betaling van de vergoeding voor hulp van 
een derde, te berekenen "op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijkse 
minimumloon met inachtneming van de aanpassingen (...) en wijzigingen ervan 
volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeids-
raad", wat neerkomt op het bedoelde minimum maandloon van de datum van de 
uitspraak, weliswaar in aanmerking nemend dat dit bedrag bij elke uitbetaling 
van de vergoeding een evolutie zal kunnen ondergaan ingevolge indexering, uit-
sluitend volgens de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de termen "gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimum-

loon" in artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet, het in artikel 3, eer-
ste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 gewaar-
borgd minimummaandinkomen bedoelen, en niet de ervan afwijkende bedragen, 
vermeld in het tweede en derde lid van voormeld artikel 3;

Dat het middel gegrond is;
3. Kosten
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Overwegende dat eiseres krachtens artikel 68 van de Arbeids-ongevallenwet in 
de kosten dient te worden veroordeeld;

HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor de berekening van de bijko-

mende vergoeding voor hulp van een derde het gewaarborgd maandelijks mini-
mumloon in aanmerking neemt, zoals dit is bepaald in artikel 3, derde lid, van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
van Eeckhoutte.

Nr. 82

3° KAMER - 4 februari 2002

1º MINDERVALIDEN - SOCIALE INTEGRATIE - BIJSTAND - VLAAMS FONDS VOOR DE SOCIALE 
INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP - RECHT OP TUSSENKOMST.

2º MINDERVALIDEN - SOCIALE INTEGRATIE - VLAAMS FONDS VOOR DE SOCIALE INTEGRATIE 
VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP - BIJSTAND - SUBSIDIAIR KARAKTER.

1º Personen met een handicap hebben slechts recht op een tussenkomst van het Vlaams  
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap in de gevallen en 
volgens de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering; het decreet van 27 juni  
1990 verleent derhalve geen algemeen recht op bijstand tot sociale integratie. (Artt. 3, 4, 
52 en 53, Decr. Vl. R. 27 juni 1990)

2º Wanneer de persoon met een handicap zowel krachtens het decreet als krachtens een  
andere  regelgeving  aanspraak  maakt  op  bijstand  tot  sociale  integratie  voor  dezelfde  
behoefte, heeft de tussenkomst van het Fonds een subsidiair karakter, in die zin dat het 
Fonds  zijn  tegemoetkoming  kan  weigeren  of  verminderen;  hieruit  mag  niet  afgeleid  
worden dat het Fonds de kosten van de bijstand tot sociale integratie verleend aan een 
persoon met een handicap ten laste zou mogen nemen, telkens voor deze kosten geen  
bijstand wordt verleend op grond van een andere regelgeving. (Art. 6, Decr. Vl. R. 27 juni 
1990)

(W. e.a. T. VLAAMS FONDS VOOR DE SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP)

ARREST

(A.R. S.01.0081.N)
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 10 januari 2002 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers stellen in een verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet, 
- de artikelen 2,§1, 3, 4, 6°, 6, 52, 53, van het decreet van de Vlaamse Raad van 27 juni 

1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen 
met een handicap (voor de wijziging bij decreet van 30 maart 1999), 

- de artikelen 1, 3, 2°, van het koninklijk besluit van 7 februari 1974 betreffende de wij-
ze waarop de reisonkosten uit  het  buitengewoon onderwijs ten laste worden genomen 
door de Staat, 

- artikel 1 van het ministerieel besluit van 6 januari 1978, houdende vaststelling van de 
voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke de bijzondere gevallen worden bepaald 
waarin de prestaties, die kunnen vergoed worden door het Rijksfonds voor sociale reclas-
sering van de mindervaliden tot vergoeding kunnen aanleiding geven wanneer ze in het 
buitenland verleend worden,

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de door de eisers qq ingestelde vordering 

strekkende tot bijstand op het vlak van de schoolopleiding, nl. door tussenkomst in de ver-
voerkosten van hun gehandicapte dochter , vanaf 10 augustus 1993, voor een verplaatsing 
van haar woning te Genk naar de Maasgouwschool te Maastricht (Nederland) en terug, 
ongegrond en bevestigt  de bestreden administratieve beslissing van het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van personen met een handicap op volgende gronden: Het is niet 
in betwisting dat wat de vervoerskosten van betreft van en naar de Maasgouwschool te 
Maastricht (Nederland) geen tenlastelegging diende te gebeuren krachtens de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 7 februari 1974 betreffende de wijze waarop de reisonkos-
ten uit het buitengewoon onderwijs ten laste genomen worden door de Staat. Die tenlaste-
neming, die werd aangevraagd, werd trouwens geweigerd. Eisers qq zijn evenwel van 
oordeel dat het Fonds als bijstand op het vlak van de schoolopleiding die kosten moet ten 
laste nemen. Het Fonds is echter van oordeel dat het niet tot zijn opdracht behoort tege-
moet te komen in vervoerkosten zoals die waarvan de tenlasteneming wordt gevraagd 
aangezien dat reisonkosten zijn van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en de ten-
lasteneming van dergelijke kosten gebeurt op grond van de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 7 februari 1974 hetgeen aldus tot de bevoegdheid behoort - niet van het Fonds 
- maar van de aangewezen instantie (het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Bo-
vendien vindt volgens het Fonds het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van 
een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap geen toepas-
sing wat de bijstand tot sociale integratie betreft tot dekking van de behoefte zoals die 
waarop de vraag tot bijstand van eisers qq. is gesteund, zodat het eerste lid van artikel 6 
van dat decreet niet van toepassing is. Het arbeidshof volgt deze stelling. Het decreet van 
27 juni 1990 vindt inderdaad, zoals hierna wordt verduidelijkt, geen toepassing wat de bij-
stand van de sociale integratie betreft tot dekking van een behoefte zoals die waarop de 
vraag tot bijstand van de eisers qq is gesteund. Het arbeidshof voegt daar bovendien aan 
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toe dat het eerste lid van artikel 6 niet van toepassing is omdat x een aanspraak heeft op 
bijstand tot sociale integratie tot dekking van die behoefte op basis van andere wettelijke 
of reglementaire bepalingen, inzonderheid op basis van het koninklijk besluit van 7 febru-
ari 1974. Het is dus niet zo dat het Fonds de kosten zou moeten ten laste nemen op grond 
van wat de eisers qq. noemden de subsidiaire en dus residuaire taak van het Fonds, taak 
die zij, zoals ook de arbeidsrechtbank in haar bestreden vonnis afleiden uit artikel 6, eerste 
lid, van het decreet van 27 juni 1990. Zij menen dit te kunnen afleiden uit artikel 4,6°, van 
het decreet van 27 juni 1990 dat zegt dat het Fonds tot opdracht heeft de scholing, be-
roepsopleiding of omscholing van personen met een handicap te bevorderen. Waarop het 
Fonds evenwel terecht repliceert dat alhoewel artikel 4,6°, van het decreet van 27 juni 
1990 aan het fonds in algemene termen de opdracht geeft de scholing, beroepsopleiding of 
omscholing van personen met een handicap te bevorderen, het Fonds slechts effectief kan 
tussenkomen in de gevallen die reglementair werden voorzien en dat de decreetgever in 
zeer algemene bewoordingen de opdrachten van het Fonds heeft omschreven maar hierbij 
aan de Vlaamse regering de taak toevertrouwd heeft om hieraan concrete uitvoering te ge-
ven; dat artikel 52 van het decreet stelt dat het Fonds binnen de grenzen van zijn begroting 
de kosten van bijstand tot sociale integratie draagt in de gevallen bepaald door de Vlaam-
se regering en deze laatste krachtens artikel 53 tevens de criteria, modaliteiten en bedra-
gen dient vast te leggen; dat niet elke bijstand tot sociale integratie bijgevolg kan ten laste 
genomen worden, ook niet in het raam van de residuaire taak van het Fonds, doch alleen 
deze vormen van bijstand die door de Vlaamse regering werden aangeduid; dat de zorg-
aanvragen die niet conform de reglementaire voorwaarden en modaliteiten zijn, aldus niet 
kunnen ingewilligd worden, ook niet wanneer deze desondanks perfect binnen het kader 
van de decretale opdrachten van het Fonds passen; dat artikel 6 van het decreet het duide-
lijk heeft over het geval waarin een persoon zowel ten aanzien van het Fonds als ten aan-
zien van een andere instantie aanspraken of bijstand kan laten gelden en wat verplaat-
singskosten in het raam van het bijzonder onderwijs betreft, men geen aanspraken kan la-
ten gelden ten aanzien van het Fonds aangezien dergelijke tussenkomsten niet werden 
voorzien en aangezien het Fonds alleen in die door de regelgever aangeduide gevallen kan 
optreden en dat enkel het Departement Onderwijs bevoegd is voor verplaatsingskosten in 
het raam van het bijzonder onderwijs; dat in casu er dus geenszins sprake is van de hypo-
these waaronder artikel 6 van het decreet van 27 juni 1990 handelt, nl. de hypothese waar-
in een persoon zowel ten aanzien van het Fonds als ten aanzien van een andere instantie 
aanspraken tot bijstand kan laten gelden. Eisers qq legden voorts uit dat het Fonds krach-
tens het ministerieel besluit van 6 januari 1978 houdende vaststelling en modaliteiten vol-
gens dewelke de bijzondere gevallen worden bepaald waarin de prestaties, die kunnen 
vergoed worden door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden, tot 
vergoeding kunnen aanleiding geven wanneer ze in het buitenland verleend worden, be-
voegd is ten aanzien van bijstand tot sociale integratie tot dekking van de behoefte waarop 
hun vraag tot bijstand is gesteund. De bevoegdheid op grond van dat ministerieel besluit 
is evenwel gezien het bepaalde in artikel 1 een bevoegdheid ten aanzien van prestaties die 
wanneer zij niet in het buitenland worden verleend voor vergoeding in aanmerking ko-
men. De prestaties waarvoor door de eisers qq vergoeding wordt gevraagd zijn evenwel 
geen prestaties die wanneer zij niet in het buitenland worden verleend voor vergoeding in 
aanmerking komen, zodat niet kan gezegd worden dat het Fonds te dien aanzien bevoegd-
heid zou hebben. Het is dan ook juist vermits de vervoerskosten voor leerlingen die bui-
tengewoon onderwijs volgen in België niet ten laste kunnen genomen worden door het 
Fonds, het vaststaat dat deze evenmin ten laste worden genomen door het Fonds bij het 
volgen van buitengewoon onderwijs in het buitenland, vermits het ministerieel besluit van 
6 januari 1978 als voorwaarde voor de tenlasteneming door het Fonds bepaalt dat het om, 
volgens de geldende reglementaire bepalingen, ook in Vlaanderen vergoedbare prestaties 
handelt, hetgeen in casu niet het geval is, aangezien het buitengewoon onderwijs betreft.
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Grieven
Eerste onderdeel
De door de eisers qq gestelde vraag tot het verlenen van tussenkomst in de vervoerkos-

ten van hun gehandicapte . dochter , vanaf 10 augustus 1993, voor een verplaatsing van 
haar woning te Genk naar de Maasgouwschool te Maastricht (Nederland) en terug is wel 
begrepen in de aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor personen met een han-
dicap toevertrouwde opdracht, en valt nl.  onder toepassing van het bevorderen van de 
scholing, de beroepsopleiding of de omscholing van personen met een handicap. Immers 
enerzijds is de Maasgouwschool, zoals de eisers qq in hun syntheseappèlconclusie stelden 
(blz. 10) de best uitgeruste school voor de multifactoriële problematiek van x en is er in 
Genk of in de nabije omgeving geen school die gespecialiseerd is in de opvang van meer-
voudig gehandicapte kinderen. Anderzijds is de opdracht van het Vlaams Fonds voor So-
ciale Integratie van personen met een handicap van residuaire en aanvullende aard (schen-
ding van artikel 2,§1, 3, van het decreet van 27 juni 1990) en kan het Fonds de hem ge-
stelde aanvragen weliswaar weigeren, maar is het hiertoe niet verplicht. (schending van 
artikel 6, van het decreet van 27 juni 1990).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de Maasgouw-

school de best uitgeruste school is voor de multifactoriële problematiek van de 
dochter van de eisers en er in Genk of in de nabije omgeving geen school is die 
gespecialiseerd is in de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen, het Hof 
verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen 

met een Handicap, overeenkomstig artikel  3 van het  decreet van de Vlaamse 
Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de soci-
ale integratie van personen met een handicap, tot doel heeft de sociale integratie 
van personen met een handicap te bevorderen;

Dat artikel 4 van hetzelfde decreet de opdrachten opsomt die aan het Fonds 
zijn toevertrouwd, waaronder, krachtens artikel 4, 6°, de scholing, beroepsoplei-
ding of omscholing van personen met een handicap te bevorderen;

Dat deze bepalingen in samenhang moeten worden gelezen met artikel 52 van 
het genoemde decreet, krachtens hetwelk het Fonds binnen de grenzen van zijn 
begroting, de kosten draagt van de bijstand tot sociale integratie verleend aan een 
persoon met een handicap in de gevallen bepaald door de Vlaamse Regering; dat, 
overeenkomstig artikel 53 van dit decreet, de regering ook de criteria, de modali-
teiten en het bedrag van de tussenkomsten inzake sociale integratie bepaalt;

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat personen met een handicap 
slechts recht hebben op een tussenkomst van het Fonds in de kosten van de bij-
stand tot sociale integratie in de gevallen en volgens de voorwaarden bepaald 
door de Vlaamse Regering; dat het decreet van 27 juni 1990 geen algemeen recht 
op bijstand tot sociale integratie verleent;

Overwegende dat het onderdeel geen door de Vlaamse Regering uitgevaardigd 
besluit tot vaststelling van de gevallen waarin en de modaliteiten volgens welke 
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het Fonds kan tussenkomen in de vervoerskosten van gehandicapten die buiten-
gewoon onderwijs volgen, als geschonden aanwijst;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6 van het genoemde decreet, zoals 
van kracht vóór het werd gewijzigd bij decreet van 30 maart 1999, de tegemoet-
koming van het Fonds kan worden geweigerd of verminderd indien de persoon 
met een handicap op basis van andere wettelijke of  reglementaire bepalingen 
aanspraak heeft op bijstand tot sociale integratie, tot dekking van dezelfde be-
hoefte en op grond van dezelfde handicap als in toepassing van dit decreet;

Dat deze bepaling betrekking heeft op de situatie waarin de persoon met een 
handicap zowel krachtens het decreet als krachtens een andere regelgeving aan-
spraak maakt op bijstand tot sociale integratie voor dezelfde behoefte; dat in dat 
geval, de tussenkomst van het Fonds een subsidiair karakter heeft, in die zin dat 
het Fonds zijn tegemoetkoming kan weigeren of verminderen;

Dat uit deze bepaling niet kan worden afgeleid dat het Fonds de kosten van de 
bijstand tot sociale integratie verleend aan een persoon met een handicap ten las-
te zou mogen nemen, telkens voor deze kosten geen bijstand wordt verleend op 
grond van een andere regelgeving;

Overwegende dat het  bestreden arrest oordeelt  dat "het decreet  van 27 juni 
1990 (...) geen toepassing (vindt) wat de bijstand van de sociale integratie betreft 
tot dekking van een behoefte zoals die waarop de vraag tot bijstand van (de ei-
sers) is gesteund" en de stelling bijtreedt van verweerder dat "niet elke bijstand 
tot sociale integratie (...) ten laste (kan) genomen worden, ook niet in het raam 
van de residuaire taak van (verweerder), doch alleen deze vormen van bijstand 
die door de Vlaamse regering werden aangeduid";

Dat het arrest op grond van deze motieven naar recht beslist dat de kosten voor 
het vervoer van de dochter van de eisers naar de Maasgouwschool te Maastricht, 
door verweerder niet ten laste kunnen genomen worden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt verweerder in de kosten.

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Houtekier en Bützler.

Nr. 83

3° KAMER - 4 februari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - 
ESSENTIEEL BESTANDDEEL - ARBEIDSPLAATS - ONREGELMATIGE BEËINDIGING.
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2º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD BIJ VERTREK - BEDIENDE - BEREKENING – 
BRUTOWEDDE – BEGRIP.

3º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - SOMMEN BETAALD DOOR 
WERKGEVER AAN DERDEN.

4º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - BIJDRAGEN OF PREMIES 
BETAALD DOOR WERKGEVER VOOR EEN GROEPSVERZEKERING - AANVULLENDE PENSIOENUITKERING.

5º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD BIJ VERTREK - BEDIENDE - BEREKENING - 
BIJDRAGEN OF PREMIES BETAALD DOOR WERKGEVER VOOR EEN GROEPSVERZEKERING.

1º De partij die eenzijdig een belangrijke wijziging aan een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst aanbrengt, beëindigt die overeenkomst onregelmatig1.

2º Het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt wordt  
berekend aan de hand van de brutowedde die bij de werkgever is verdiend tijdens het  
lopende vakantiedienstjaar; met de term "brutowedde" is bedoeld: elk voordeel in geld of  
in geld waardeerbaar, toegekend door de werkgever als tegenprestatie voor de in het  
kader van de arbeidsovereenkomst  verrichte arbeid.  (Art.  46, K.B. 30 maart  1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie)

3º Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van  
het  loon  in  de  zin  van  de  Loonbeschermingswet  en  maken  in  geld  waardeerbare  
voordelen  uit  die  betaald  worden  als  tegenprestatie  voor  de  in  het  kader  van  de  
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op  
de  betaling  ervan  en  hij  zijn  recht  stoelt  op  de  arbeidsovereenkomst2.  (Art.  2, 
Loonbeschermingswet)

4º De bijdragen of premies die de werkgever,  in uitvoering van een reglement dat deel  
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd 
om  een  pensioenfonds  te  spijzen,  maken  deel  uit  van  het  loon  in  de  zin  van  de  
Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit die betaald worden  
als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid;  
artikel 2, derde lid, c, van de Loonbeschermingswet doet hieraan niets af, vermits deze  
bepaling betrekking heeft  op de langs het  pensioensfonds of  de pensioenverzekering  
uitgekeerde  aanvullende  pensioenuitkering  zelf  en  niet  op  de  hierboven  bedoelde  
premies of bijdragen3. (Art. 2, Loonbeschermingswet)

5º De bijdragen of premies die de werkgever in uitvoering van een reglement dat deel  

1 Cass., 17 mei 1993, A.C. 1993, nr 240, met conclusie van advocaat-generaal G. BRESSELEERS. 
2 Cass., 16 jan. 1978, A.C., 1977-78, 594.
3 en  4  Het  O.M.  concludeerde  in  de  zin  dat,  aangezien  het  loonbegrip  in  artikel  46  Jaarlijkse 
Vakantiebesluit wordt omschreven als "de verdiende brutowedden", de werkgeversbijdragen in de 
groepsverzekering uit  de  berekeningsbasis  moeten  worden gehaald;  het  zijn  immers  aanvullende 
voordelen op sociale zekerheid.  Ze zijn weliswaar verworven krachtens  de arbeidsovereenkomst, 
maar  ze  maken  geen  deel  uit  van  de  brutowedde  aangezien  het  ook  geen  loon  is  waarop 
socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Derhalve maken ze ook geen deel uit  van de 
brutowedde  waarop  het  vertrekvakantiegeld  dient  te  worden  berekend.  Artikel  46  van  het 
Uitvoeringsbesluit van de Jaarlijkse Vakantiewet kan geen afbreuk doen aan de wettelijke bepaling 
van het loonbegrip zoals bedoeld in de Jaarlijkse Vakantiewet. Een uitvoeringskoninklijk besluit kan 
op  zich  nooit  de  tekst  van  de  wet  zelf  wijzigen.  Aangezien  het  wettelijk  rustpensioen  voor 
werknemers uitdrukkelijk als een regeling voor Sociale Zekerheid wordt aangemerkt, kan de bijdrage 
die door de werkgever wordt betaald ter aanvulling van het wettelijk pensioen niet als loon worden 
beschouwd in de zin van art. 2 van de Loonbeschermingswet en derhalve krachtens art. 9, eerste lid 
van de Vakantiewet, niet in aanmerking worden genomen als berekeningsbasis voor het vakantiegeld.
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uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betaalde voor een groepsverzekering, bestemd 
om  een  pensioenfonds  te  spijzen,  maken  een  in  geld  waardeerbaar  voordeel  uit,  
toegekend als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid,  en  dienen  in  aanmerking  te  worden  genomen  voor  de  berekening  van  het  
vakantiegeld-einde-dienst4.  (Art. 46, K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)

(D.B. T. BASF BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. S.01.0103.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 17 november 2000 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in een verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, 
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
- de artikelen 20, 1°, 32, 3° en 39 van de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkom-

sten,
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof ontvangt in de bestreden beslissing het hoger beroep en verklaart het ge-

grond en wijst het incidenteel beroep af, met veroordeling van eiseres in negen tienden 
van de kosten van beide aanleggen, en oordeelt meer bepaald dat "aangezien (eiseres) zelf 
de arbeidsovereenkomst met (verweerster) heeft beëindigd, zij geen aanspraak (kan) ma-
ken op de gevorderde vergoeding en (dat) de oorspronkelijke tegeneis, thans definitief be-
groot op 1 BEF ten titel van opzeggingsvergoeding, gegrond voor(komt)" en wijst de vor-
dering inzake de einde- jaarspremie 1996 af, op volgende gronden:

Wat de opzeggingsvergoeding betreft:
"a. Nopens de wijziging van de arbeidstijd:
1. De wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst maakt op 

zichzelf een einde aan de arbeidsovereenkomst. In geval van eenzijdige wijziging van een 
essentieel bestanddeel van de overeenkomst, beëïndigt de werkgever de arbeidsovereen-
komst op onregelmatige wijze (...). Ingevolge de overgang van de onderneming zijn de 
rechten en de plichten van de vervreemder overgegaan op de verkrijger, die de overeenge-
komen arbeidsvoorwaarden dient te respecteren.

2. In principe kan elke wijziging van een voorwaarde, die essentieel is voor de aangega-
ne arbeidsovereenkomst, slechts geschieden mits met de toestemming van de werkgever 
of de werknemer (...).

3. In casu heeft de bediende tijdig de werkgever laten weten dat zij niet akkoord kon 
gaan met de nieuwe arbeidsvoorwaarden, stelde zij de verbreking vast die reeds voltrok-
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ken was door de daad van de werkgever en heeft zij haar prestaties beëïndigd op de dag 
dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden dienden toegepast.

4. De werkgever bezit ongetwijfeld de mogelijkheid om in het belang van de onderne-
ming bepaalde structuren te wijzigen, andere taken aan de werknemers toe te wijzen, rati-
onalisatiemaatregelen te nemen om het voortbestaan, de goede werking van de onderne-
ming veilig te stellen en de werkverschaffing te verzekeren (...). Dit "ius variandi" kent 
echter ook beperkingen in die zin dat de essentiële elementen van de arbeidsovereen-
komst(en) dienen gerespecteerd.

5. Indien de werkgever, zoals in casu, op een definitieve en eenzijdige wijze bepaalde 
arbeidsvoorwaarden, zoals daar zijn de arbeidsplaats, de functie, het loon, ... enz. wijzigt, 
dient onderzocht of deze wijziging werkelijk een essentieel bestanddeel van de arbeids-
overeenkomst betreft.

6. Of een voorwaarde essentieel is of niet dient in elk specifiek geval in concreto beoor-
deeld. De rechter dient hierbij het persoonlijk belang van de werknemer af te wegen te-
genover het economisch belang van de werkgever (...).

7. Doorgaans wordt geoordeeld dat een kleine wijziging van het uurrooster geen essen-
tiële wijziging van de arbeidsvoorwaarden uitmaakt (...), mits deze wijziging niet wille-
keurig doorgevoerd wordt en voortvloeit uit de noden eigen aan de functie of het bedrijf. 
Er wordt niet betwist dat de arbeidstijdregeling een essentieel bestanddeel van de arbeids-
overeenkomst uitmaakt (...) doch alsdan dient een belangrijke wijziging aangebracht aan 
de arbeidstijdregeling, wat hier terecht betwist wordt. In casu werd geen fundamentele 
wijziging doorgevoerd (...). De voorziene wijziging brengt evenmin een verandering in de 
arbeidsduur teweeg.

8. Er wordt niet aangetoond dat deze wijziging verregaande implicaties heeft op de om-
standigheden waarin de werknemer zijn arbeid diende uit te voeren. Uiteraard beseft het 
arbeidshof heel goed dat de overgang van vlotte uren (begin 8 uur tot 9 uur 30) naar een 
vast beginuur (ten laatste om 9 uur) het de werkneemster niet gemakkelijker maakt, ge-
zien haar gezinslast (tweeling geboren op 22 maart 1986), maar anderzijds is de wijziging 
dan ook niet dermate groot dat verweerster (lees: eiseres) er schade door lijdt. Evenmin 
kan aangenomen worden dat de wijziging de uitvoering van de arbeid van de werknemer 
in een hoge mate verzwaart.

9. Bovendien blijkt uit de verklaring van X d.d. 21 januari 1999 dat (eiseres) steeds het 
werk aanvatte rond 9 uur 15 en geenszins gebruik maakte van het variabele uurrooster. 
(...) (Eiseres) begon steeds tussen 9 uur 15 en 9 uur 30 (...). De stukken 14 van (eiseres; 
lees: verweerster) tonen eveneens aan dat (eiseres) nooit vóór 9 uur haar dagtaak aanving. 
Wanneer in de gegeven omstandigheden de werknemer een kwartier vroeger diende te be-
ginnen dan zij gewoon was, of maximum een half uur, kan niet aangenomen worden dat 
deze minieme wijziging in het uurrooster als een belangrijke wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst kan worden aangezien, zelfs niet indien de pauze 
verplicht op 1 uur wordt gesteld, terwijl bij x deze pauze tussen 12 uur 30 en 14 uur dien-
de genomen en minstens een half uur diende te bedragen. Wel was het zo dat wanneer zij 
meer uren presteerde, zij uren kon opsparen om aldus van tijd tot tijd één dag compensatie 
("flex time" genoemd) te nemen. Het spreekt vanzelf dat dit met een vast schema niet 
meer mogelijk wordt, tenzij in gemeen akkoord tussen partijen. Deze inhaalrustdagen mo-
gen echter ook niet opgeklopt worden gezien deze vrijheid contractueel gelimiteerd werd 
en dit in casu neerkwam op maximum één halve dag per maand (...) waarvoor (eiseres) ui-
teraard ook meer uren diende te presteren per werkdag en daardoor meer of langer uithui-
zig was.

10. De werkgever heeft de wijziging van het uurrooster niet op een willekeurige wijze 
doorgevoerd maar omdat het labo zich thans bevindt in de gebouwen van het VTI te Kort-
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rijk en hij zich diende te schikken naar de sluitingsuren van de school (...).
11. (Verweerster) bewijst dat de (eiseres) haar arbeid steeds aanving tussen 9 uur en 9 

uur 30' zodat er van een belangrijke wijziging van het uurrooster geen sprake kan zijn. De 
(eiseres) legt hoger vermelde bewijzen voor met betrekking tot haar vroegere beginuren. 
De argumentatie van het spitsuur met betrekking tot het verkeer voor de (eiseres) die de 
terugreis moet aanvatten, is weinig relevant. Aangezien (eiseres) op het door (verweer-
ster) vermeld uur begon, eindigde zij eveneens rond 17-18 uur zodat zij hoe dan ook in 
druk verkeer terecht kwam. Een en ander dient gerelativeerd gezien de verweerster (lees: 
eiseres) richting Brussel dient te volgen terwijl het drukste verkeer juist uit tegenoverge-
stelde richting komt. Uit de voorgelegde stukken volgt dat (eiseres) nooit of nooit vóór 9 
uur aan de slag ging. (Eiseres) werkte niet voltijds maar 30, 45 uur per week (...) met een 
glijdend uurrooster waarbij gemiddeld 8 uren op maandag, dinsdag en donderdag en 6,75 
(lees:  6,45) op vrijdag werden gepresteerd en een dag per  week die geen werkdag is 
(woensdag) (...).

12. Hoewel het uurrooster als een niet te miskennen element van de arbeidsovereen-
komst kan aangezien worden, kan er in dit specifiek geval niet besloten worden dat de 
werkgever deze op een belangrijke wijze heeft veranderd zodat hij op een onrechtmatige 
manier een einde maakte aan de arbeidsovereenkomst. Een onbelangrijke wijziging kan 
geen aanleiding geven tot het vaststellen van het einde van de overeenkomst. Het weige-
ren de dagtaak 15 à 30 minuten vroeger aan te vatten wordt strijdig geacht met de uitvoe-
ring te goeder trouw van de overeenkomst, gelet op de omstandigheden (...). Relatief mi-
nieme beperkingen van de flexibiliteit,  ingegeven door noodzaak bij  de (verweerster), 
maakt geen belangrijke wijziging uit van de arbeidstijd (...).

13. Ter vergelijking wordt aangehaald dat de beslissing van de werkgever om een over-
eengekomen vijfdaagse werkweek te vervangen door een zesdaagse wel volstaat om de 
arbeidsovereenkomst te wijzigen (...).

14. De werknemer moet ook oog hebben voor de noodwendigheden van de onderne-
ming en moet een zekere soepelheid aan de dag leggen, zeker wanneer er wordt geher-
structureerd of gereorganiseerd(.) In casu heeft de werkgever zeker met voorzichtigheid 
de belangen van de werknemer in aanmerking genomen en afgewogen. Het arbeidshof 
volgt derhalve de thans heersende tendens in de rechtspraak die minder gemakkelijk dan 
in het verleden het impliciet ontslag aanvaardt, gelet op het specifieke van huidige casus 
en de sociaal-economische context. In een tijd van economische moeilijkheden moet in 
het belang van de gemeenschap van werkgever en werknemers aanvaard worden dat de 
onderneming het recht heeft rationalisatiemaatregelen te nemen om het voortbestaan en de 
werkverschaffing te verzekeren (...).

15. De eerste rechters kunnen op dit punt derhalve niet gevolgd worden zodat het hoger 
beroep gegrond voorkomt.

B. Nopens de wijziging van de arbeidsplaats:
1. Terecht oordeelden de eerste rechters dat een wijziging van de arbeidsplaats met 15 

kilometer geen wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uit-
maakte.

2. Er dient in acht genomen dat (eiseres) met de auto haar verplaatsing maakte, de 15 
kilometer grotendeels uit autosnelweg bestond en (verweerster) voorstelde om de bijko-
mende verplaatsingskosten (330 BEF per werkdag, artikel 9 arbeidsovereenkomst) te ver-
goeden.

3. Voor zover als nodig verwijst het arbeidshof naar gelijkaardige gevallen. (...)
4. De vroegere wijziging van werkplaats is bij de beoordeling van huidig geschil weinig 

dienend daar in casu enkel de verplaatsing van Waregem naar Kortrijk in overweging 
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dient genomen." (arrest pp. 8 tot 12);
Wat de eindejaarspremie 1996 betreft:
"1. Aangezien (eiseres) zelf de arbeidsovereenkomst beëindigde door niet meer op het 

werk te verschijnen vanaf 16 september 1996 en (verweerster) ressorteert onder het P.C. 
nr. 218 (A.N.P.C.B.) is eiseres (lees: verweerster) haar geen eindejaarspremie verschul-
digd. De arbeidsovereenkomst werd immers niet door toedoen van de werkgever beëin-
digd.

2. Dit onderdeel dient afgewezen zodat het hoger beroep ook op dit punt gegrond voor-
komt." (arrest p. 14-15),

Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten die 

wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet. Zij kunnen niet herroe-
pen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.

Hieraan doet de omstandigheid dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd, geen afbreuk.

Artikel 20, enig lid, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, verplicht de werkgever de werknemer te doen arbeiden op de wijzen, tijd en plaats 
zoals is overeengekomen.

Uit deze wetsbepalingen volgt dat de partij die eenzijdig, al is het maar tijdelijk, een 
van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst wijzigt, op onrechtmatige 
wijze die overeenkomst onmiddellijk beëindigt.

Daartoe is niet vereist dat de wijziging belangrijk is, voor zover ze niet onbeduidend is, 
en wordt evenmin vereist dat de wijziging de werknemer schade toebrengt, noch dat de 
uitvoering van de arbeid "in hoge mate verzwaard wordt". De beëindiging van de arbeids-
overeenkomst door eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeen-
komst is niet afhankelijk van de afweging van het persoonlijk belang van de werknemer 
tegenover het economisch belang van de werkgever.

Aan genoemde beginselen kan geen afbreuk worden gedaan door het zogenaamde "ius 
variandi" van de werkgever of door het belang van de onderneming, de "noodwendighe-
den van de onderneming", de "sociaal-economische context", de "economische moeilijk-
heden" waarin de onderneming zou verkeren, of het feit dat de werkgever de wijzigingen 
niet willekeurig doorvoert.

Gelet tevens op artikel 20, inzonderheid enig lid, 1°, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, maken de arbeidsplaats en de arbeidstijdregeling, behoudens andersluidende over-
eenkomst tussen partijen, essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst uit.

Het arbeidshof stelt tevens vast dat verweerster, zonder dat de arbeidsduur als dusdanig 
werd gewijzigd, nochtans wijzigingen doorvoerde op het vlak van de arbeidstijdregeling.

Eiseres voerde in dat verband in haar appèlconclusie aan (zie inzonderheid p, 10 e.v.), 
en door het arbeidshof wordt niet ontkend, dat

- zij volgens de bestaande arbeidsovereenkomst de wekelijkse arbeidsduur van 31 uren 
kon invullen volgens het reglement inzake het glijdend uurrooster, dat wil zeggen met 
vrije keuze van het begin van de werkdag, van de duur van de middagpauze en van het 
einde van de werkdag (zodat zij haar werkuren volledig kon inpassen in functie van haar 
socio/familiale vereisten, met onder meer op vrijdag werkverlating om 15.30 u), terwijl de 
nieuwe arbeidstijdregeling een vast uurrooster bevatte, met verplicht aanvangsuur om 9 u, 
een verplichte middagpauze van één uur in een welbepaalde tijdspanne, en een verplicht 
beëindigingsuur om 18 u.

- zij volgens de bestaande arbeidsovereenkomst op dagen waarop haar echtgenoot met 
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vakantie was, langer kon doorwerken, en alzo overuren opsparen voor het nemen van re-
cuperatiedagen, terwijl dit met een vast uurrooster onmogelijk zou zijn.

Eiseres wees aldus op de effectieve en niet-onbeduidende wijziging van de arbeidstijd-
regeling.

Hieraan kan geen afbreuk worden gedaan door de vaststelling dat eiseres, in werkelijk-
heid, het werk steeds aanvatte rond 9 u 15, nu dit niet alleen gelijkstaat met het nieuwe 
vaste aanvangsuur dat zou worden ingevoerd, noch afbreuk doet aan de andere voordelen 
van het glijdend uurrooster waarop eiseres zich beriep.

Het arbeidshof stelt tevens vast dat de plaats van tewerkstelling werd gewijzigd van 
Waregem naar Kortrijk, dit is 15 km. verder;

Waar het arbeidshof overweegt dat de eerste rechters "terecht oordeelden dat een wijzi-
ging van de arbeidsplaats met 15 kilometer geen wijziging van een essentieel bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst uitmaakte" (arrest p. 12, punt b.1.), bedoelt het arbeidshof 
klaarblijkelijk dat dergelijke wijziging geen "belangrijke" wijziging van een essentieel be-
standdeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt. Dit moge niet alleen blijken uit de beslis-
sing van de eerste rechter waarnaar verwezen wordt, doch tevens uit de verdere motieven 
van de appèlrechter zelf.

Eiseres voerde betreffende de wijziging van de arbeidsplaats in haar appèlconclusie aan 
(inzonderheid p. 13 e.v,), dat deze een bijkomende belasting met zich meebracht, gelet op 
de afstand, de bijkomende verplaatsingstijd (25 minuten) en het feit dat tevens een vast 
werkrooster werd ingevoerd.

Eiseres wees aldus op de niet-onbeduidende wijziging van de plaats van tewerkstelling.
Het arbeidshof stelt tevens uitdrukkelijk vast dat eiseres tijdig aan de werkgever had la-

ten weten dat zij niet akkoord kon gaan met de nieuwe arbeidsvoorwaarden.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat spijts de aangevoerde wij-

zigingen aan de arbeidsplaats en de arbeidstijdregeling, geen contractbreuk kon worden 
verweten aan verweerster, om reden dat de doorgevoerde wijzigingen niet belangrijk zou-
den zijn en moesten beoordeeld worden in het licht van de factoren waarvan sprake in het 
middel tot cassatie (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalin-
gen).

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 9, eerste en tweede lid, van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betref-

fende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (zoals gewijzigd bij wetten van 28 maart 
1975 en 1 maart 1989),

- artikel 46, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie (waar-
van het eerste lid gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 24 september 1986, door 
het koninklijk besluit van 1 maart 1989 en door het koninklijk besluit van 15 mei 1995),

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, met betrekking tot het vakantiegeld 

einde-dienst,  eiseres  gerechtigd,  lastens  verweerster  op  een  totaal  vakantiegeld  einde-
dienst van 118.585 BEF, waarvan nog een saldo van 14.418 BEF diende te worden be-
taald, onder aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen, en het nettobedrag te vermeerde-
ren met de gerechtelijke intresten vanaf 16 januari 1997, op volgende gronden:

"2. De werkgeversbijdrage voor de groepsverzekering is geen bestanddeel van het loon 
en evenmin de tegenprestatie voor arbeid. Dit heeft tot gevolg dat deze werkgeversbijdra-
gen niet dienen opgenomen in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld einde dienstbe-
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trekking.
3. Voor de bedienden vindt men in de vakantiereglementering geen duidelijke referen-

tie over het te hanteren loonbegrip. Rechtsleer en rechtspraak dienen hier een uitkomst te 
bieden (...).

4. Rechtsleer en rechtspraak zijn echter verdeeld. Het arbeidshof neemt echter aan dat 
er geen vakantiegeld verschuldigd is op dit voordeel gelet op de bepaling van artikel 2, lid 
3, 3°, van de Loonbeschermingswet. Het is het loonbegrip zoals het wordt gehanteerd in 
de Loonbeschermingswet dat moet weerhouden worden voor het vakantiegeld van de be-
dienden (...).

5. Dit onderdeel van het hoger beroep komt derhalve gegrond voor in de hiernavolgen-
de mate. Het desbetreffende vakantiegeld wordt dan ook als volgt vastgesteld: loon (...) + 
werkgeversgedeelte maaltijdcheques (...), hetzij 781.191 BEF x 15,18 % = 118.585 BEF. 
Aangezien slechts 104.167 BEF werd uitbetaald (...), rest er 14.418 BEF bruto." (arrest 
pp. 13 en 14, punt B).

Grieven
Overeenkomstig artikel 9 van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de 

jaarlijkse vakantie van de werknemers, wordt het bedrag van het vakantiegeld van de 
werknemer vastgesteld op een percentage van het loon van het vakantiedienstjaar dat als 
basis diende voor de berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld verschuldigde 
bijdrage, eventueel verhoogd met een fictief loon.

Overeenkomstig artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, wanneer het contract van een bediende een einde neemt, betaalt zijn 
werkgever hem, bij zijn vertrek, een percentage van de bij hem tijdens het lopend vakan-
tiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd met een fictieve wedde.

Aldus voor de bepaling van het vakantiegeld niet alleen het lopend loon, doch ook de 
voordelen in natura evenals alle voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, 
zoals de bijdrage van de werkgever in de groepsverzekering, dienen te worden in aanmer-
king genomen.

Eiseres voerde aan, zoals uit de dagvaarding moge blijken, dat de werkgever maande-
lijks  3.352 BEF als  bijdrage  in  de  groepsverzekering betaalde,  zodat  een  bedrag  van 
30.078 BEF uit dien hoofde diende te worden begrepen in de brutowedde ter berekening 
van het vakantiegeld eindedienst.

Hieruit volgt dat het arbeidshof, dat weigert het betreffende voordeel in de berekening 
van het vakantiegeld einde-dienst te betrekken, de genoemde wetsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de partij die eenzijdig een belangrijke wijziging aan een es-

sentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst aanbrengt, die overeenkomst 
onregelmatig beëindigt;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de eerste rechter terecht aan-
genomen heeft dat een wijziging van de arbeidsplaats met 15 kilometer geen wij-
ziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt;

Dat het middel ervan uitgaat dat de appèlrechters bedoeld hebben dat geen be-
langrijke wijziging aan de overeengekomen arbeidsplaats werd aangebracht;

Overwegende verder dat de appèlrechters oordelen dat in de arbeidstijdrege-
ling geen "fundamentele", bedoeld als geen belangrijke, wijziging werd doorge-



378 HOF VAN CASSATIE 4.2.02 - Nr. 83 

voerd, dat er geen verandering was van de totale arbeidsduur, dat het ging om 
vervanging van vlotte uren met begin tussen 8 uur en 9 uur 30 door een vast be-
ginuur ten laatste 9 uur, dat eiseres die steeds haar werk begon tussen 9 uur 15 en 
9 uur 30, een kwartier, maximum en half uur vroeger diende te beginnen en dat 
zij met een vast tijdschema geen uren meer kon opsparen voor een compensatie-
dag;

Dat zij oordelen dat de wijziging onbelangrijk was en dat daaruit geen beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst op grond van een eenzijdige wijziging van een 
essentieel bestanddeel kan worden afgeleid;

Dat het arrest aldus naar recht is verantwoord en de aangewezen wetsbepalin-
gen niet schendt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 46, eerste en tweede lid, van het koninklijk 

besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten 
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wanneer het 
contract van de bediende een einde neemt, de werkgever hem, bij zijn vertrek, 
een percentage betaalt van de bij hem tijdens het lopende vakantiedienstjaar ver-
diende brutowedde en, wanneer de bediende de op het vorig dienstjaar betrek-
king hebbende vakantie nog niet genoten heeft, een percentage van de bij hem 
tijdens dat vorig vakantiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd 
met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen 
van arbeidsonderbreking;

Overwegende dat met de term "brutowedde" in dit artikel is bedoeld: elk voor-
deel in geld of in geld waardeerbaar, toegekend door de werkgever als tegenpres-
tatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid;

Overwegende  dat  geldsommen  die  aan  derden  worden  uitbetaald  door  de 
werkgever, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op de betaling ervan en 
hij zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst, zoals de door de werkgever in 
uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst be-
taalde bijdragen of premies voor een groepsverzekering, bestemd om een pensi-
oenfonds te spijzen, deel uitmaken van het loon in de zin van de Loonbescher-
mingswet en, als krachtens de arbeidsovereenkomst verworven verdiensten, in 
geld  waardeerbare  voordelen  uitmaken  die  betaald  worden  als  tegenprestatie 
voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid;

Dat artikel 2, derde lid, c, van de Loonbeschermingswet hieraan niets afdoet 
vermits deze bepaling betrekking heeft op de langs het pensioenfonds of de pen-
sioenverzekering uitgekeerde aanvullende pensioenuitkeringen zelf en niet op de 
hierboven bedoelde premies of bijdragen;

Overwegende dat het arrest de door de werkgever betaalde bijdrage voor de 
groepsverzekering voor de berekening van het vakantiegeld-einde-dienst niet in 
aanmerking neemt op grond dat deze bijdrage geen bestanddeel van het loon is 
en geen tegenprestatie uitmaakt voor de geleverde arbeid;

Dat het arrest aldus artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 
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schendt;
Dat het middel gegrond is;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het saldo va-

kantiegeld-einde-dienst en over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in vier vijfden 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 Arbeidshof te Brussel.

4 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Bützler en van Eeckhoutte.

Nr. 84

2° KAMER - 5 februari 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING - AANWIJZING VAN DE 
WETTELIJKE BEPALINGEN - WEGVERKEERSWET - IDENTIFICATIE VAN DE OVERTREDER.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 - ARTIKEL 67TER - VEROORDELENDE BESLISSING - AANWIJZING VAN DE 
WETTELIJKE BEPALINGEN - IDENTIFICATIE VAN DE OVERTREDER - ARTIKEL 29TER.

1º en 2° Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de veroordelende beslissing op  
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het  
ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt  
bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim van de in art.  
67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt1.  (Art. 149, Gw. 1994; Art. 195, 
eerste lid, Sv.; Artt. 29ter en 67ter, Wegverkeerswet)

(T. en N.V. Reko)

ARREST

(A.R. P.00.0757.N)

HET HOF,
Gehoord het verslag van raadsheer Frère en op de conclusie van advocaat-ge-

1 Cass., 27 sept. 2000, AR P.00.0639.F, nr 496.
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neraal De Swaef;
Gelet op de bestreden vonnissen, op 23 december 1999 en 30 maart 2000 in 

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. Op de voorzieningen van G. T.:
A. tegen het vonnis op 30 maart 2000 gewezen:
Over het ambtshalve middel:
schending van artikel 149 Grondwet en artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-

ring:
Overwegende dat artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, de rech-

ter in strafzaken de verplichting oplegt om de wetsbepalingen aan te duiden die 
de bestanddelen van het misdrijf inhouden waarvoor veroordeeld wordt en die de 
straf voor dit misdrijf bepalen;

Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot straf veroordeelt wegens over-
treding van artikel 67ter Wegverkeerswet;

Overwegende dat de appèlrechters hierbij geen melding maken van artikel 29-
ter van diezelfde wet dat het niet-nakomen van de verplichting bedoeld in het ar-
tikel 67ter strafbaar stelt en straf bepaalt;

Overwegende dat de rechters aldus de bestreden beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleden en niet naar recht verantwoorden;

B. tegen het vonnis op 23 december 1999 gewezen:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

II. Op de voorzieningen van Reko nv:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de voorzieningen van eiseres werden betekend;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende evenwel dat ingevolge de hierna uit te spreken vernietiging van 

het bestreden vonnis van 30 maart 2000, de beslissingen ingevolge dewelke eise-
res civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en kosten, 
geen bestaansreden meer hebben;

OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden vonnis van 30 maart 2000;
Verwerpt de voorzieningen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun voorziening;
Laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend 

in hoger beroep.

5 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 85

2° KAMER - 5 februari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
NEERLEGGING VAN STUKKEN VAN BETEKENING TER GRIFFIE - TERMIJN - VERLENGING - WETTELIJKE 
FEESTDAG - DECRETALE FEESTDAG – GEVOLG.

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP - BETEKENING - NEERLEGGING VAN STUKKEN 
VAN BETEKENING TER GRIFFIE - TERMIJN - VERLENGING - WETTELIJKE FEESTDAG - DECRETALE 
FEESTDAG – GEVOLG.

1º en 2° Nu 11 juli een decretale maar geen wettelijke feestdag is slaat het Hof geen acht  
op stukken van betekening van het cassatieberoep in strafzaken die door de burgerlijke 
partij ter griffie van het Hof zijn neergelegd op 12 juli, d.i. na het verstrijken van de bij art.  
420bis, tweede alinea, Sv. bepaalde termijn. (Art. 644, eerste lid, Sv.; Art. 1, K.B. 18 april 
1974; Art. 6, Decr. Vl. Gemeenschap 7 nov. 1990)

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

ARREST

(A.R. P.00.0763.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 maart 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
I. N. en M. H. hebben op 11 juli 2000 ter griffie van het Hof een memorie en 

op 12 juli 2000 stukken neergelegd.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van I. N. 
1. Tegen de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorges chreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

2. Tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweer-
ders nv Ondernemingen Arthur Moens, L. G. en M. S. 

Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert;
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3. Tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de ver-
weerders L. C., de nv Ondernemingen Arthur Moens en L. G. 

Overwegende dat  uit de artikelen 1 van het koninklijk besluit  van 18 april 
1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 
1974 betreffende de feestdagen en 6 van het decreet van de Vlaamse Gemeen-
schap van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het 
volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, volgt dat 11 juli een de-
cretale feestdag is en geen wettelijke feestdag zoals bedoeld in artikel 644, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat aldus het Hof geen acht slaat op de stukken die op woensdag 
12 juli 2000 ter griffie van het Hof zijn neergelegd, dit is nà verloop van twee 
maanden sedert 11 mei 2000, dag waarop de zaak op de algemene rol is inge-
schreven;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend;

Dat de voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die niet de ontvanke-

lijkheid van de voorziening betreft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun respectief cassatieberoep.

5 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. A. De Bruyn en J.M. Nelissen Grade.

Nr. 86

2° KAMER - 5 februari 2002

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BESTREDEN BESLISSING - 
MISREKENINGEN IN REKENKUNDIGE BEWERKINGEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEMIDDEL.

Middelen die misrekeningen aanvoeren met betrekking tot het resultaat van rekenkundige  
bewerkingen en die blijken uit de intrinsieke bestanddelen van de bestreden beslissing 
leveren geen ontvankelijk cassatiemiddel op1. (Art. 794, Ger.W.)

1 Cijferfouten kunnen leiden tot  cassatie,  althans in die gevallen waar uit  de bestreden 
beslissing niet blijkt hoe de rechter aan de cijfergegevens komt(1), bijvoorbeeld waar in de 
motieven sprake is  van  50.000  frank,  maar  de  rechter  150.000  frank  toekent  in  het 
dispositief. In dit geval is er een tegenstrijdige motivering(2). De voorgaande regel geldt 
niet  wanneer  de  rechter  kennelijk  een  rekenfout  maakt.  Wanneer  uit  de  intrinsieke 
bestanddelen van de bestreden beslissing blijkt dat het resultaat van een rekenkundige 
bewerking niet klopt, is er sprake van een misrekening in de zin van art. 794 Ger.W. (3) 

Verweerster wierp in haar memorie van antwoord op dat dergelijke misrekeningen geen 
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(H. T. P&V VERZEKERINGEN)

ARREST

(A.R. P.00.0925.N)

HET HOF, - Gehoord het verslag van raadsheer Dhaeyer en op de conclusie 
van advocaat-generaal De Swaef;

Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 2000 door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen;

aanleiding tot cassatie kunnen geven, maar enkel het voorwerp kunnen uitmaken van 
een  verbeterend  vonnis  of  arrest  door  de  rechters  die  het  hebben  gewezen(4).  Het 
antwoord op zulke middelen zou dus moeten zijn dat ze geen aanleiding tot cassatie 
kunnen geven en dat ze niet ontvankelijk zijn(5). Het Hof toetst inderdaad de toepassing 
van de rechtsregels, en niet die van de rekenkundige regels(6). Op de voorgaande regel 
bestaat evenwel opnieuw een palliatief. Het Hof kan een verschrijving of misrekening in 
een vonnis of arrest verbeteren bij de beoordeling van een cassatiemiddel. Meestal gaat 
het  om verbeteringen van data,  aanvullingen  van vergeten woorden,  schrapping  van 
overbodige woorden, of  om rechtzettingen van louter  materiële vergissingen zoals het 
nummer van een p.-v. of van een alinea of lid van een wetsbepaling. Uit de verbetering 
volgt doorgaans(7) het antwoord dat het middel - na de verbetering - feitelijke grondslag 
mist(8). In sommige andere gevallen oordeelde het Hof dan weer dat het middel niet kan 
worden  aangenomen(9).  Er  zijn  twee  precedenten  waarin  het  Hof  een  foutieve 
rekenkundige  bewerking  van de bestreden  beslissing  overdoet  om op  grond  van  die 
verbetering,  waartoe  het  bevoegd  is,  te  besluiten  dat  het  middel  feitelijke  grondslag 
mist(10).  In  twee  andere  gevallen  waarin  per  vergissing  een  foutief  bedrag  was 
overgenomen, besloot het Hof op grond van de verbetering dat het middel berust op een 
schrijffout  die  als  zodanig  geen  aanleiding  kan  geven  tot  cassatie(11) resp.  niet 
ontvankelijk is(12).  De voorgaande oplossing is logisch. Het Hof kan maar oordelen dat 
een middel berust op een misrekening, als het de rekenkundige bewerking overdoet. Het 
lijkt  aangewezen die bewerking weer te geven in het  arrest,  en op grond daarvan te 
besluiten dat het middel feitelijke grondslag mist, bijvoorbeeld in zoverre het schending 
aanvoert van art. 149 Gw. en 1382-83 B.W.  M.D.S. 

(1) RIGAUX, F.,  La nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 
208 p. 321.

(2) Cass. 15 juni 1964, Pas. 1964, I, 1103. Andere voorbeelden: Cass. 12 mei 1959,  Pas., 
1959, I, 929; 2 januari 1964, ibid. 1964, I, 451. 

(3) Cass. 9 oktober 1992, A.R. 7836, nr. 658. 
(4) Artikel 795 Ger.W. Hierover Verslag Van Reepinghen, I,  p.  322 e.v. Enkel B. MAES 

suggereert  dat  een  verschrijving  of  misrekening  ook  kan  worden  verholpen  door  de 
aanwending van een rechtsmiddel. (MAES, B., Overzicht van het gerechtelijk privaatrecht, 
Brugge, Die Keure, 1996, p. 168.)

(5) Bijvoorbeeld Cass. 1 juni 1964,  Pas., 1964, I, 1028 (niet ontvankelijk); 8 januari 1988, 
A.R. 6175, nr. 281. 

(6) Cass. 6 december 1923, Pas., 1924, I, 60. Voorts RIGAUX, F., o.c., p. 322. 
(7) Soms is er gewoon een kleine rechtzetting zonder meer, bijvoorbeeld Cass. 14 september 

1971, A.C., 1971, 51; 22 oktober 1971, ibid. 1971, 193. 
(8) Cass. 19 oktober 1970, A.C., 1971, 162; 4 januari 1979, ibid. 1978-79, 498; 18 september 

1995, A.R. S.95.0013.F, nr. 386. 
(9) Cass. 16 november 1964, Pas. 1965, I, 266; 25 mei 1970, A.C., 1970, 893; 26 juni 1995, 

A.R. C.94.0296.N, nr. 327; 3 oktober 1996, A.R. C.95.0335.F, nr. 350. 
(10) Cass. 8 april 1968, A.C. 1968, 1029; 18 november 1974, A.C., 1975, 335. 
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
(...)
Over het eerste, het tweede en het derde middel: 
Overwegende dat de middelen misrekeningen aanvoeren met betrekking tot 

het resultaat van rekenkundige bewerkingen en die blijken uit de intrinsieke be-
standdelen van de bestreden beslissing;

Dat een misrekening geen cassatiemiddel oplevert;
Dat de middelen niet ontvankelijk zijn;
(...)
Om die redenen, eenparig beslissend, Verwerpt de voorziening; Veroordeelt 

eiser in de kosten.

5 februari 2002 - 2° kamer (beperkt) -  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Dhaeyer -  Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. P. Arnou, Brugge en A. Houtekier.

Nr. 87

2° KAMER - 5 februari 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - LAATTIJDIG VERZOEKSCHRIFT – GEVOLG.

Het Hof slaat in strafzaken geen acht op het verzoekschrift dat ter griffie van het gerecht  
dat het bestreden vonnis heeft gewezen is neergelegd na het verstrijken van de termijn 
van vijftien dagen, bepaald bij art. 422 Sv.; de omstandigheid dat de akte ter griffie van 
het Hof is ontvangen binnen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn, doet  
hieraan niets af1. (Artt. 420bis, tweede lid en 422, Sv.)

(W.)

ARREST

(A.R. P.00.1118.N)

HET HOF,
Gehoord het verslag van raadsheer Frère en op de conclusie van advocaat-ge-

neraal De Swaef;
Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 2000 in hoger beroep gewezen door 

de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het verzoekschrift dat ter griffie 

van het gerecht dat het bestreden vonnis heeft gewezen, is neergelegd nà het ver-
strijken van de termijn van vijftien dagen bepaald bij artikel 422 Wetboek van 

(11) Cass. 8 januari 1988, A.R. 6175, nr. 281. 
(12) Cass. 29 maart 1984, A.R. 6971, nr. 441.

1 Cass., 29 mei 1990, AR nr 647, nr 565.
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Strafvordering; dat de omstandigheid dat de akte ter griffie van het Hof is ont-
vangen binnen de bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering be-
paalde termijn, hieraan niet afdoet;

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

OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. E. Goffin, Leuven.

Nr. 88

2° KAMER - 5 februari 2002

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - MISDRIJF - MAGISTRAAT VAN HET PARKET VAN 
EEN HOF VAN BEROEP - OVERMAKING DER STUKKEN AAN HET HOF DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE 
- GEEN AANWIJZINGEN VAN MISDRIJF – GEVOLG.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - MISDRIJF - MAGISTRAAT VAN HET PARKET VAN EEN HOF VAN BEROEP - 
OVERMAKING DER STUKKEN AAN HET HOF DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE - GEEN AANWIJZINGEN 
VAN MISDRIJF – GEVOLG.

1º en 2° Wanneer uit de stukken die de minister van Justitie aan het Hof heeft overgemaakt  
lastens een magistraat van het parket van een hof van beroep geen aanwijzingen van 
een misdrijf blijken, verklaart het Hof, rechtdoende in raadkamer, dat er geen aanleiding  
is de zaak te verwijzen1. (Artt. 479-483, Sv.)

(Y.)

ARREST

(A.R. P.02.0039.N)

HET HOF,
Gelet op de hiernavolgende vordering:
"Aan de tweede kamer van het Hof,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat: de 

minister van Justitie bij dienstbrief van 27 november 2001 (Directoraat-generaal Rechter-
lijke organisatie - Dienst Personeelszaken - Ref. 3/P/R.0.1) in toepassing van artikelen 
481 en 482 van het Wetboek van Strafvordering de stukken heeft toegezonden die door de 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te X. werden overgemaakt met betrekking tot 
substituut procureur-generaal Y.;

1 Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, nr 108.
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Overwegende evenwel dat uit deze stukken geen aanwijzingen blijken dat voornoemde 
substituut procureur-generaal in zijn ambt of buiten zijn ambt een misdrijf zou hebben ge-
pleegd; dat de strafvordering niet in werking is gesteld;

Overwegende dat er derhalve geen aanleiding bestaat om de zaak te verwijzen;
Om deze redenen,
Gelet op de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof zou behagen, recht-

doende in raadkamer, te verklaren dat er geen aanleiding is de zaak te verwijzen.
Brussel, 28 december 2001.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) M. De Swaef.
Op de vermelde gronden,
HET HOF, rechtdoende in raadkamer,
verklaart dat er geen aanleiding is de zaak te verwijzen.

5 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 89

2° KAMER - 6 februari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE – ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE – 
ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - 
CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE – ONTVANKELIJKHEID – GRENZEN.

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - GEZAG VAN GEWIJSDE - MISKENNING – ONTVANKELIJKHEID.

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - 
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CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE - CASSATIEMIDDEL - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - GEZAG VAN GEWIJSDE - MISKENNING – ONTVANKELIJKHEID.

6º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
RAADKAMER - BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE - 
CASSATIEMIDDEL - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - GEZAG VAN GEWIJSDE - 
MISKENNING - ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

1º, 2° en 3° Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het  
arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  dat  de  beschikking  tot  
buitenvervolgingstelling van de raadkamer wijzigt en die verdachte naar de correctionele  
rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing dat er  
voldoende bezwaren bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is  
evenwel  ontvankelijk,  in  zoverre  het  de  mogelijke  onregelmatigheden,  verzuimen  of  
nietigheidsgronden van het verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt1;  
dat  is  het  geval  voor  de  toetsing  van  de  regelmatigheid  van de  motivering  van het  
verwijzingsarrest (Artt. 135, 235bis en 416, Sv.)

4º, 5° en 6° Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen 
het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  waarbij  de  beschikking  tot  
buitenvervolgingstelling  van de raadkamer  gewijzigd  wordt  en  die  verdachte  naar  de 
correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat het  
gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel  
heeft, door de kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen  
verband houdt met die welke krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving  
van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest.  (Artt. 135, 235bis en 
416, Sv.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1770.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 26 november 2001 van het Hof 

van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Artikel 149 van de Grondwet.
Grieven
De beschikking van de raadkamer van 15 november 2000 heeft (eiser) buiten vervol-

ging gesteld wat de telastlegging F.37.III.e. betreft, ten gevolge van de verduidelijkingen 
die de onderzoekers in het kader van het aanvullende onderzoek hadden gegeven.

1 Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr 47.
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(Eiser) had de kamer van inbeschuldigingstelling in zijn appèlconclusie gevraagd die 
beslissing tot buitenvervolgingstelling te bevestigen.

Het bestreden arrest antwoordt niet op die vraag en bevat geen enkel middel waarin het 
recht doet op dat verzoek tot buitenvervolgingstelling, dat eiser in het bijzonder met be-
trekking tot die telastlegging had ingesteld.

2. Tweede middel
Geschonden bepalingen en miskende beginselen
- Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.
Grieven
Ten gevolge van het neergelegde verzoekschrift heeft onderzoeksrechter J.P. Marotte 

op 16 september 1999 bevolen de gevorderde aanvullende onderzoeksopdrachten te ver-
richten.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, die daarin de conclusie 
van verzoeker volgt, heeft beslist dat die opdrachten niet zijn verricht, aangezien de on-
derzoekers zich in werkelijkheid ertoe hebben beperkt te verwijzen naar alle processen-
verbaal die betrekking hadden op de feiten waarop het verzoek tot aanvullend onderzoek 
gegrond was, zonder ze daadwerkelijk te verrichten.

Het verzoek om aanvullende opdrachten wees inzonderheid op een onderzoek naar de 
stukken van het faillissement en een onderzoek bij de kredietinstellingen, met betrekking 
tot de telastlegging F.37.III, de overlegging van een check op microfilm en het verhoor 
van verschillende mede-inverdenkinggestelden.

In geen geval zijn die onderzoeksopdrachten verricht. Het openbaar ministerie heeft in 
haar vordering immers geoordeeld dat die opdrachten reeds tijdens het onderzoek waren 
verricht en dat die aanvullende opdrachten bijgevolg overbodig waren.

Aangezien die onderzoeksopdrachten waren bevolen bij een rechterlijke eindbeslissing 
van 16 september 1999, hadden zij moeten worden verricht, en het bestreden arrest mis-
kent het gezag van gewijsde van de beschikking van 16 september 1999, voor zover het 
beslist dat de voorgeschreven opdrachten in het dossier aanwezig zijn, terwijl dat niet het 
geval is voor alle opdrachten (onderzoeksopdrachten met betrekking tot het faillissement 
en bij de kredietinstellingen... de overlegging van een check op microfilm ...).

IV. De beslissing van het Hof
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot buitenvervol-

gingstelling uit hoofde van de telastleggingen A.1 en A.2:
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing betreffende het be-

staan van voldoende bezwaren voor de andere aan eiser verweten telastleggin-
gen:

Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake 
bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 235 bis van dat wet-
boek uitspraak doet;

Dat de voorziening, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
3. In zoverre de voorziening de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of 

nietigheidsgronden van het arrest  tot  gedeeltelijke verwijzing aan het toezicht 
van het Hof voorlegt:
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Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de on-

derzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest, aan de conclusie waarin eiser de 

bevestiging vordert van de door de eerste rechter met betrekking tot de telastleg-
ging F.37.III.e bevolen buitenvervolgingstelling, het bestaan van voldoende be-
zwaren tegenwerpt om eisers verwijzing naar de correctionele rechtbank op die 
grond te wettigen; dat de appèlrechters aldus antwoorden op die conclusie en hun 
beslissing regelmatig met redenen omkleden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, dat betoogt dat het gezag van gewijsde dat een 

beschikking van de onderzoeksrechter volgens dat voormelde middel heeft, door 
de appèlrechters is miskend, geen verband houdt met de middelen welke krach-
tens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassa-
tieberoep tegen het arrest tot gedeeltelijke verwijzing;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheids-

grond met betrekking tot het arrest tot gedeeltelijke verwijzing bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

6 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels , advocaat-generaal.

Nr. 90

2° KAMER - 6 februari 2002

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK - BURGERRECHTELIJKE 
SANCTIE – VOORWAARDEN.

Hoewel, in strafzaken, de betrokken partijen de verwijzing van de zaak van een rechtbank  
naar een andere kunnen vorderen, kan bij misbruik van dat recht een geldboete worden 
opgelegd;  dat  is  het  geval,  wanneer  de  rechtspleging  tot  onttrekking  van  de  zaak 
uitsluitend  ertoe  strekt  de  rechtsgang  te  belemmeren  en  een  misbruik  van  de 
rechtspleging oplevert1. (Art. 545, tweede en derde lid, Sv.[2])

1 Zie Cass., 12 dec. 2001, A.R. P.01.1587.F, nr 696.
2 Die leden 2 en 3 zijn in art. 545 Sv. ingevoegd door art. 9, Wet 10 juni 2001 tot wijziging van 
sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking.
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(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0091.F)

I. Geding in cassatie
Ten gevolge van het arrest van het Hof van 23 januari 2002, waarbij het door 

B.F. ingestelde verzoek tot verwijzing van de zaak kennelijk niet ontvankelijk is 
verklaard en deze zaak op de terechtzitting van 6 februari 2002 is vastgesteld met 
het oog op de mogelijke toepassing van een burgerlijke boete, bepaald bij artikel 
545, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, is hem bij gerech-
telijke brief van 24 januari 2002 een oproeping toegezonden om hem in staat te 
stellen tegen de datum van die terechtzitting zijn schriftelijke opmerkingen te 
doen kennen;

B.F. heeft zijn schriftelijke opmerkingen doen kennen, maar is, ondanks de re-
gelmatige oproeping, niet verschenen.

Afdelingsvoorzitter Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
II. De beslissing van het Hof
Overwegende dat, in strafzaken, de betrokken partijen weliswaar de verwijzing 

van de zaak van een rechtbank naar een andere kunnen vorderen, maar dat bij 
misbruik van dat recht een geldboete kan worden opgelegd;

Overwegende dat uit de aan het Hof voorgelegde stukken blijkt dat:
- B.F. zich op 25 juni 2001 burgerlijke partij heeft gesteld in een zaak betref-

fende feiten die geleid hebben tot de dood van Minister van Staat A.C. en die het 
voorwerp uitmaken van de notities 30.03.3463/91 van het parket van de procu-
reur des Konings te Luik;

- de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik die burgerlijke-
partijstelling, bij een op diezelfde dag gewezen beschikking, niet ontvankelijk 
heeft verklaard bij gemis aan belang;

- B.F. tegen die beschikking twee keer, met name op 17 en 20 december 2001, 
hoger beroep heeft ingesteld;

- hij op 18 januari 2002 een verzoekschrift heeft neergelegd om de onttrekking 
van de zaak aan het Hof van Beroep te Luik te verkrijgen, terwijl de voormelde 
zaak,  met  nummer  D/2978/385/96 van de  notities  van  het  parket-generaal  te 
Luik, was vastgesteld op de terechtzitting van 21 januari van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van dat hof, waarbij, met name, die hogere beroepen aanhan-
gig waren gemaakt;

Overwegende dat hij niet verklaart door de voormelde feiten te zijn benadeeld; 
dat hij geen enkel eigen belang aanvoert, maar een rechtsvordering in het alge-
meen belang wenst in te stellen;

Overwegende dat hij, voor het Hof, geen enkele grond heeft aangevoerd die 
een mogelijke grond van gewettigde verdenking kan opleveren ten aanzien van 
dat rechtscollege in hoger beroep;
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Overwegende dat de rechtspleging tot onttrekking van de zaak, die door B.F. is 
ingesteld en die zelf betoogt dat hij reeds "meer dan twintig keer" voor het Hof is 
tussengekomen, uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te belemmeren en een mis-
bruik van de rechtspleging oplevert;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Veroordeelt B.F. tot een burgerlijke boete van 1.500 euro, als bedoeld in arti-

kel 545, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
Zegt dat het Bestuur der registratie en domeinen de invordering van die geld-

boete door alle middelen rechtens zal vervolgen;
Veroordeelt B.F. in de kosten.

6 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Lahousse, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels , advocaat-generaal.

Nr. 91

1° KAMER - 7 februari 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - BELASTINGVERHOGING - BERICHT VAN WIJZIGING VAN AANGIFTE - INKOHIERING 
- VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - 
BELASTINGVERHOGING - BERICHT VAN WIJZIGING VAN AANGIFTE - INKOHIERING - VOORAFGAANDE 
KENNISGEVING.

1º  en 2°  De belastingverhoging moet  het  voorwerp niet  uitmaken van een bericht  van  
wijziging van aangifte en de kennisgeving ervan, voorafgaandelijk  aan de inkohiering, 
wordt door geen wettelijke of reglementaire bepaling aan het bestuur opgelegd. (Art. 251, 
W.I.B. 1964; thans art. 346, W.I.B. 1992)

(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. F.00.0001.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

7 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Delafonteine, Kortrijk.

Nr. 92
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1° KAMER - 7 februari 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - AANVULLENDE VERZEKERING TEGEN 
OUDERDOM EN VROEGTIJDIGE DOOD - WERKGEVERSBIJDRAGEN - JAARLIJKSE RENTEN - LAATSTE 
NORMALE BRUTO-JAARBEZOLDIGING - MAXIMUMGRENS VAN 80 PCT - EENMALIGE PREMIE BIJ 
AANGAAN VAN HET CONTRACT - WINSTUITKERINGEN - VASTSTELLING VAN HUN BEDRAG.

De werkgeversbijdragen voor  aanvullende  verzekering  tegen ouderdom en  vroegtijdige  
dood worden als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde onder meer dat de wettelijke 
en  extra-wettelijke  toekenningen  naar  aanleiding  van  de  pensionering,  uitgedrukt  in 
jaarlijkse  renten,  niet  meer  bedragen  dan  80  pct  van  de  laatste  normale  bruto-
jaarbezoldiging:  hiertoe  worden  de  gevestigde  toekenningen,  winstdeelnemingen 
inbegrepen, in aanmerking genomen. Deze over de looptijd van de polis te verwachten  
winstuitkeringen worden geraamd in geval van betaling van een eenmalige premie bij het  
aangaan van het contract.  (Art. 59, W.I.B. 1992; Art. 35, § 2, 1°, K.B. Uitvoering W.I.B. 
1992)

(DE SUTTER B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT – MINISTER. VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. F.00.0044.N)

I. Bestreden uitspraak
II. Rechtspleging voor het Hof
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Zij zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 45, 3°, b, WIB (1964), thans 59 WIB (1992);
- artikel 33sexies , § 2, 2°, KB-WIB (1964), thans 35, §2, 2°, KB- WIB (1992);
- het algemeen principe in fiscale zaken, luidens hetwelk belastingen enkel op de wer-

kelijkheid mogen worden gevestigd;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep oordeelt: dat de administratie terecht betwist dat de winstdeelne-

mingen als bedoeld in bovenvermeld artikel 35, § 2, 2°, KB-WIB (1964) zouden moeten 
voldoen aan de omschrijving "toegekende behaalde en definitief overgedragen winstdeel-
name"  zoals  (eiseres)  wenst  af  te  leiden  uit  de  tekst  van  de  circulaire  nr.  Ci.  RH 
243/376.395 dd. 4 februari 1987; dat nummer 103 van deze circulaire geen enkel bepaling 
toelaat van wat onder "winstdeelneming" moet worden verstaan; dat nummer 13 het be-
grip "toekennen" nader omschrijft terwijl onder nummer 23 de "winstdeelneming" wordt 
omschreven als "de definitieve overdracht ten gunste van een geheel van contracten van 
een deel van de winsten die de verzekeringsmaatschappij bepaalt"; deze passages geens-
zins toelaten aan te nemen dat slechts rekening kan worden gehouden met datgene dat 
reeds effectief werd uitgekeerd en dit onmogelijk de bedoeling van de wetgever kan ge-
weest zijn toen hij artikel 35, §2, van het KB-WIB opstelde; geen van de passages toelaat 
aan te nemen dat om de winstdeelneming te bepalen geen rekening mag gehouden worden 
met de prognose van de deelneming in de winst van de polis; evenmin enige algemene re-
gel van 20 pct. kan worden afgeleid uit de correctie van de berekening van de voordelen 
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die voor de jaren 85 en 86 in de circulaire worden vastgelegd; daarenboven de berekening 
van de winstdeelneming voor een contract waarin jaarlijks premies worden betaald, niet 
vergeleken kan worden met de deelnemingen in de winst voor een contract waar de uitein-
delijk uit  te keren toekenning, kapitaal  en winstdeelneming inbegrepen, wordt bepaald 
door een eenmalige premie betaald bij de ondertekening van de polis; dat als een verzeke-
raar een contract afsluit met een vennootschap waarbij hij aan deze vennootschap een ka-
pitaal garandeert verhoogd met een deelneming in de winst, men dient aan te nemen dat 
hij bij de berekening van de te verwachten deelneming in de winst, die alleen varieert in 
functie van de op de markt geldende interestvoeten, zo nauwgezet mogelijk het te ver-
wachten winstaandeel poogt te benaderen; (...); de administratie derhalve artikel 35, §2, 
2°, KB-WIB juist toepast door rekening te houden voor de berekening van de maximum 
aftrekbare premie met de door de polis gevestigde "toekenningen, winstuitkeringen inbe-
grepen" en er zich toe te beperken het bedrag over te nemen dat door de partijen wordt 
vermeld als zijnde de op 65-jarige leeftijd uit te keren winstdeelnemingen inbegrepen of 
54.570.416 BEF; (eiseres) in gebreke blijft aan te tonen dat dit bedrag niet met de werke-
lijkheid zou overeenstemmen, en daartoe zelfs geen poging onderneemt terwijl zij dit be-
wijs eenvoudig had kunnen leveren door de werkelijk toegekende winstuitkeringen voor 
de eerste 10 jaar van de uitvoering van de polis te vergelijken met de in de polis voorop 
gestelde uitkeringen.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het principe van de belastingheffing volgens de werkelijkheid gebiedt dat de conform 

de artikelen 59 WIB en 35, § 2, 2°, KB-WIB in aanmerking te nemen winstdeelnemingen 
begrepen in de toekenningen naar aanleiding van pensionering enkel de werkelijke winst-
deelnemingen kunnen zijn. De administratie, en na haar het hof van beroep, kan derhalve 
niet steunen op loutere verwachtingen inzake winstdeelneming. Aan deze principes wordt 
geen afbreuk gedaan door het feit dat de verzekeraar zo nauwgezet mogelijk het te ver-
wachten winstaandeel zou pogen te benaderen, noch door het feit dat het ten deze om een 
eenmalige premie gaat, aangezien bedoelde artikelen geen onderscheid maken al naar ge-
lang de premies jaarlijks dienen te worden betaald, in welk geval het aftrekbaar bedrag 
dus telkens op grond van de verworven winstdeelname kan worden aangepast, dan wel 
eenmalig dienen te worden betaald. De vergelijking tussen de werkelijke winstdeelnemin-
gen en de verwachte prognose over de eerste 10 jaar ten deze niet dienend is, nu het hof 
(en de administratie) zich moet plaatsen op het ogenblik van de (eenmalige) aftrek in 
1991, d.i. op een ogenblik dat dergelijke vergelijking onmogelijk is. Het is verder alge-
meen geweten dat beide niet overeenstemmen -de werkelijke winstdeelneming ligt door-
gaans veel lager. De ene vergelijking die (eiseres) post factum heeft gedaan voor het jaar 
1992 beoogde slechts daarvan een illustratie te zijn en het hof van beroep tenslotte zelf 
overweegt dat "het niet betwist is dat de verzekeraar zich wel verbindt tot de betaling van 
de deelname in de winsten, maar dat de hoegrootheid van deze deelname in de winsten af-
hangt van de markt en dus maar een raming is" (schending van de artikelen artikel 45, 3°, 
b, WIB (1964), thans 59 WIB (1992), van artikel 33sexies, § 2, 2°, KB-WIB (1964), thans 
35, § 2, 2°, KB-WIB (1992), en van het algemeen principe in fiscale zaken, luidens het-
welk belastingen enkel op de werkelijkheid mogen worden gevestigd).

1.2. Tweede onderdeel
Het arrest is minstens aangetast door tegenstrijdigheid (schending van artikel 149 van 

de gecoördineerde Grondwet) doordat het hof enerzijds niet kan steunen op een circulaire 
van de fiscale administratie nr. Ci. RH 243/376.395 dd. 4 februari 1987 (Bull. Bel., nr. 
659, 1987, p. 594) om te overwegen dat een winstdeelneming een "definitieve overdracht 
is ten gunste van een geheel van contracten van een deel van de winsten die de verzeke-
ringsmaatschappij bepaalt", maar het anderzijds overweegt dat daaruit niet kan afgeleid 
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worden "dat om de winstdeelneming te bepalen geen rekening mag gehouden worden met 
de prognose van de deelneming in de winst".

Hieruit  volgt  dat  het  arrest  dat  geen rekening houdt  met  de  werkelijke  vaststaande 
winstdeelneming maar integendeel met  loutere  toekomstige  en derhalve onzekere ver-
wachtingen, artikel 45, 3°, b, WIB (1964), thans 59 WIB, artikel 33sexies, § 2, 2°, KB-
WIB (1964), thans 35, § 2, 2°, KB-WIB (1992), en het algemeen principe in fiscale zaken, 
luidens hetwelk belastingen enkel op de werkelijkheid mogen worden gevestigd, en arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 59 WIB (1992), de werkgeversbijdragen 

voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als beroeps-
kosten worden aangemerkt op voorwaarde onder meer dat de wettelijke en extra-
wettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaar-
lijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto-jaarbe-
zoldiging;

Dat artikel 35, § 2, 1°, KB-WIB (1992) preciseert dat bij het bepalen van de 
vermelde 80 pct. grens de gevestigde toekenningen, winstdeelnemingen inbegre-
pen, in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat in geval van betaling van een eenmalige premie bij het aan-
gaan van het contract, de over de looptijd van de polis te verwachten winstuitke-
ringen moeten worden geraamd;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat bij de vaststelling van het deel 
van de premie dat als beroepskost aftrekbaar is, rekening dient te worden gehou-
den met de door de polis gevestigde toekenningen met inbegrip van de winstuit-
keringen, zoals deze door eiseres en haar verzekeraar zijn geraamd in het verze-
keringscontract;

Overwegende dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat voor de bepa-
ling van het aftrekbaar premiegedeelte geen rekening mag worden gehouden met 
de geraamde toekomstige winstuitkeringen, faalt naar recht;

Overwegende dat het onderdeel in zoverre het opkomt tegen het oordeel van 
de appèlrechters dat voor de bepaling van het aftrekbaar premiegedeelte, de toe-
komstige winstuitkeringen worden geraamd, op dezelfde manier als eiseres en 
haar verzekeraar dit hebben gedaan in de polis, opkomt tegen een onaantastbare 
beoordeling in feite, mitsdien niet ontvankelijk is;

1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat; dat de 

eerste geciteerde zinsnede geen eigen oordeel van de appèlrechters inhoudt, maar 
slechts de weergave is van het begrip winstdeelneming, zoals vervat in een circu-
laire van het bestuur, terwijl alleen de tweede zinsnede een eigen oordeel bevat;

Overwegende dat het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest, 
mitsdien feitelijke grondslag mist;

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

7 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Speecke, Kortrijk en Claeys Boúúaert.

Nr. 93

3° KAMER - 11 februari 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - INKOMSTENBELASTINGEN - 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE 
VOORHEFFINGEN - ROERENDE VOORHEFFING - LAATTIJDIGE AANSLAG - TERUGBETALING - 
MORATOIRE INTEREST.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
OVEREENSTEMMING - INKOMSTENBELASTINGEN - VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - 
AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN - ROERENDE VOORHEFFING - 
LAATTIJDIGE AANSLAG - TERUGBETALING - MORATOIRE INTEREST.

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN 
BELASTINGKREDIET — AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE 
VOORHEFFINGEN - ROERENDE VOORHEFFING - LAATTIJDIGE AANSLAG - TERUGBETALING - 
MORATOIRE INTEREST - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - NON-DISCRIMINATIE IN HET 
GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN – OVEREENSTEMMING.

4º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - INKOMSTENBELASTINGEN - 
PERSONENBELASTING - ROERENDE VOORHEFFING - LAATTIJDIGE AANSLAG - TERUGBETALING - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - NON-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE 
BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN – OVEREENSTEMMING.

1º , 2°, 3° en 4° Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artt. 10 en 11 Gw. indien  
het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de toekenning van moratoriumintresten aan  
de belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende voorheffing niet op de belasting kon 
worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn1. (Art. 309, 
eerste lid, 2°, W.I.B. 1964; Art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B. 1992; Artt. 10 en 11, Gw. 1994)

(V. T. BELGISCHE STAAT – MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.98.0053.F)

1 Arbitragehof 20 sept. 2001, nr. 113/2001,  B.S. 20 nov. 2001, p.  39334; W.I.B. [1992] voor de 
wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 maart 
1999, p. 9882.



396 HOF VAN CASSATIE 11.2.02 - Nr. 93 

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 1998 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging.
Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 10 april 2000 een prejudiciële 

vraag gesteld aan het Arbitragehof2.
Dit Hof heeft geantwoord in een arrest van 20 september 20013.
IV. Cassatiemiddel.
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen:
- artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikelen 308, eerste lid, en 309, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1966, van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).
Aangevochten beslissing en motivering
Op de conclusie waarin eiser vorderde dat verweerder werd veroordeeld om hem mora-

toire interest te betalen op het bedrag van 765.890 BEF dat hij als roerende voorheffing 
had ontvangen en waarvan het hof van beroep hem in een vorig arrest van 19 oktober 
1995 de terugbetaling had toegestaan, welke vordering hij in hoofdzaak hierop grondde: 
volgens artikel 308,  eerste lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
"worden  bij  terugbetaling  van  belastingen  moratoruminteresten  toegekend";  weliswaar 
wordt, als uitzondering op de regel, geen moratoire interest toegekend bij terugbetaling 
"van overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld bij artikel 205, die 
ten voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt" (artikel 309); oorspronkelijk 
was het bedrag van 765.890 BEF weliswaar een voorheffing in de zin van laatstgenoemde 
bepaling, maar de administratie heeft, overeenkomstig artikel 186 van dat wetboek die 
voorheffing aangewend als kwijting van de ten name van eiser vastgestelde personenbe-
lasting en de vernietiging van die belasting heeft de Staat ertoe genoopt de gekweten be-
lasting terug te betalen, vermeerderd met moratoire interest, overeenkomstig artikel 308; 
eiser heeft derhalve recht op moratoire interest die, overeenkomstig artikel 308, tweede 
lid, berekend wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op die van de verrekening 
van de voorheffing op de vernietigde personenbelasting, beslist het hof van beroep in het 
bestreden arrest dat eiser geen recht heeft op de gevorderde moratoire interest en grondt 
het zijn beslissing hierop dat "de partijen niet betwisten dat de belasting buiten de wette-
lijke aanslagtermijn is ingekohierd; luidens het (oud) artikel 308 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen is interest verschuldigd bij terugbetaling van belastingen; roerende 
voorheffing is in de regel geen belasting maar een wijze van inning van de over de geza-
menlijke inkomsten van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting waarmee 
zij dient te worden verrekend; de belasting vervalt door de verjaring van het recht op in-
kohiering; wanneer de voorheffing op een belasting moet verrekend worden, maar zulks 

2 A.R. F.98.0053.F, nr.237.
3 H.v.B. 20 sept. 2001, nr. 113/2001, B.S. 20 nov. 2001, p. 30334.
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niet mogelijk is omdat er binnen de wettelijke termijn geen inkohiering is gebeurd, blijft 
zij een wijze van inning van de belasting; zij wordt definitief een overschot van voorhef-
fing wanneer de belasting vervalt en definitief op nul wordt vastgesteld door de verjaring 
van het recht op inkohiering; de onrechtmatige inkohiering die is vastgelegd nadat de be-
lasting en het recht om belasting te heffen zijn vervallen, kan de belasting niet opnieuw 
doen ontstaan; zulks impliceert noodzakelijkerwijze dat het overschot van de voorheffing 
geen belasting kan worden ten gevolge van een inkohiering die gebeurd is niettegestaande 
het recht om belasting te heffen ontbrak; het al dan niet bestaan van het recht om belasting 
te heffen is bepalend voor het onderscheid tussen inkohieringen die onwettig zijn omdat 
ze niet conform een regel zijn die geen regel inzake verjaring is en de onwettigheid die 
voortvloeit uit het niet-naleven van een regel betreffende de verjaring; het onderscheid 
naargelang de voorheffingen zijn verrekend op een belasting die binnen de wettelijke ter-
mijn is ingekohierd maar waarbij de inkohiering aan nietigheid lijdt, en de voorheffingen 
die steeds een voorheffing zijn gebleven ten gevolge van het verval van de belastingen 
voor de inkohiering zonder wettelijke grondslag, is een objectief onderscheid en levert 
geen  overtreding  op  van  de  grondwettelijke  regels  inzake  gelijkheid  en  non-
discriminatie".

Grieven
Eerste onderdeel
Een voorheffing die geïnd is en verrekend is op een vernietigde belasting is geen over-

schot van voorheffing in de zin van artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964); door en vanaf de verrekening wordt de voorheffing een belas-
ting in de zin van artikel 308, eerste lid, van dat wetboek en geeft de terugbetaling ervan 
recht op moratoire intrest, berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die 
van de genoemde verrekening, overeenkomstig artikel 308, tweede lid, van dat wetboek; 
wat de toepassing van die bepalingen betreft, dient er geen onderscheid te worden ge-
maakt naargelang de belasting vernietigd is wegens niet-inachtneming van de wettelijke 
aanslagtermijn of om een andere reden vernietigd is; een buiten de wettelijke termijn vast-
gestelde belasting bestaat, net als een binnen die termijn vastgestelde belasting, is eisbaar 
overeenkomstig artikel 304 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), kan 
overeenkomstig de artikelen 300 tot 302 van dat wetboek het voorwerp zijn van invorde-
ringsmaatregelen door de administratie en kan niet vernietigd worden tenzij er tegen die 
belasting binnen de in artikel 272 van dat wetboek bedoelde termijn regelmatig bezwaar is 
gemaakt; het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aan-
hef van het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet). 

Tweede onderdeel (subsidiair)
artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) sluit 

weliswaar uit dat moratoire interest wordt toegekend bij terugbetaling van een overschot 
van een roerende voorheffing die verrekend is op de personenbelasting wanneer die belas-
ting vernietigd wegens niet-inachtneming van de wettelijke aanslagtermijn, maar die be-
paling is, in die mate, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en kan geen ef-
fect  sorteren; artikel 309,  eerste lid, 2°,  voert  immers,  in die uitlegging, een door die 
grondwettelijke bepalingen verboden discriminatie in ten nadele van de bijzondere cate-
gorie van belastingplichtigen aan wie bedragen worden teruggegeven die gekweten zijn 
door verrekening van de roerende voorheffing op een buiten de wettelijke termijn vastge-
stelde belasting; alle overige personen aan wie bedragen worden terugbetaald die verre-
kend zijn op een vernietigde belasting hebben immers recht op moratoire interest, ofwel 
omdat de belasting binnen de wettelijke aanslagtermijn vastgesteld is en gekweten door 
verrekening van de roerende voorheffing of door een betaling in speciën, ofwel omdat de 
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belasting buiten de wettelijke aanslagtermijn is vastgesteld en gekweten door een betaling 
in speciën; dat onderscheid is arbitrair of voert op zijn minst een discriminatie in die niet 
in verhouding staat tot het doel en de gevolgen van dat onderscheid; het arrest is derhalve 
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof.
Het middel: 
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het Hof in het arrest van 10 april 2000 artikel 309, eerste lid, 

2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) uitlegt en beslist dat, 
wanneer de roerende voorheffing niet met de belasting had kunnen worden ver-
rekend bij ontstentenis van inkohiering ervan binnen de wettelijke termijn, die 
voorheffing een wijze van belastinginning bleef zonder zelf een belasting te zijn, 
zodat de terugbetaling ervan geen aanleiding kon geven tot toekenning van mo-
ratoire interest;

Overwegende dat het Arbitragehof in het arrest nr. 113/2001 van 20 september 
2001 voor recht zegt dat voornoemd artikel 309, eerste lid, 2°, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het 
de toekenning van moratoriuminteresten aan de belastingplichtige uitsluit wan-
neer de roerende voorheffing niet op de belasting kon worden aangerekend van-
wege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn;

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

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

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

11 februari 2002 - 3° kamer - Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h.Parmentier – Gelijkluidende conclusie van de h.Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 94

3° KAMER - 11 februari 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING 
— TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID – BEWIJSLAST.

Wanneer het bestuur de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen en  
indiciën  waaruit  een  hogere  graad  van  gegoedheid  blijkt  dan  uit  de  aangegeven 
inkomsten,  moet  de  belastingplichtige,  aan de  hand  van positieve  en  controleerbare  
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gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in  
de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere  
periode dan de belastbare zijn verkregen1. (Art. 247, W.I.B. 1964; Art. 341, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – MINISTER VAN FINANCIEN T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0016.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 oktober 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik. 
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel.
Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen:
artikelen 247 en 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen [1964], (afgekort 

WIB 64). 
Aangevochten beslissing en bekritiseerde motivering
Na eraan te hebben herinnerd dat "de belastingheffing volgens tekenen en indiciën ver-

onderstelt dat het tekort aan indiciën blijkt na een vergelijking tussen de uitgaven, beleg-
gingen, investeringen en vermogensaangroei die in de loop van een belastbaar tijdvak zijn 
vastgesteld, enerzijds, en de belastbare inkomsten van hetzelfde tijdvak, anderzijds", be-
slist het arrest "dat (eiser), door het aangegeven nettobedrag van de jaarwinst toe te voe-
gen aan de te verantwoorden uitgaven en vermogensaangroei maar dezelfde aangegeven 
winst van dat totaalbedrag af te trekken, een vermogensbalans opmaakt die niet beant-
woordt aan (artikel 247, WIB 64), daar eiser zodoende de winst die hij had aangegeven ter 
verantwoording van de uitgaven van het aanslagjaar weglaat", en beslist het bijgevolg "dat 
de aangegeven winst van het jaar waarvan logischerwijs wordt aangenomen dat die wordt 
aangewend tot dekking van de uitgaven van hetzelfde jaar, niet in aanmerking dient te 
worden genomen voor de vaststelling van het bedrag van de te verantwoorden uitgaven 
(inkomstenbesteding)" en dat derhalve de aanslag voor het jaar 1990 willekeurig is en 
moet worden nietigverklaard.

Grieven

De inkomsten van het belastbaar tijdperk bedoeld in artikel 265, WIB 64, kunnen wor-
den vastgesteld aan de hand van indiciën zoals is bepaald in artikel 247, WIB 64, volgens 
hetwelk  "behoudens  tegenbewijs,  de  raming  van  de  belastbare  grondslag,  zowel  voor 
rechtspersonen als voor natuurlijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen en in-
diciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten; 
krachtens die bepaling - waarvan de bewoordingen zelf aangeven dat ze de raming van de 
belastbare grondslag regelt - worden de uitgaven, beleggingen, investeringen en vermo-
gensaangroei, die in de loop van een belastbaar tijdvak zijn vastgesteld en worden aange-

1 Cass., 2 jan. 1997, AR. F.96.0074.F, nr. 3; zie cass. 5 sept. 1986, AR. F.1228.N, nr. 11; 16 feb. 
2001, AR. F.99.0065.N, nr 95.
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merkt als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid dan uit de aange-
geven inkomsten blijkt, vermoed voort te komen van belastbare inkomsten; de belasting-
plichtige mag evenwel het tegenbewijs leveren door aan de hand van positieve en contro-
leerbare gegevens aan te tonen dat hij beschikte over niet belastbare inkomsten of over in-
komsten die hij verkregen heeft tijdens een vorig belastbaar tijdvak; daaruit volgt dat de 
belastingplichtige het tegenbewijs niet kan leveren aan de hand van de inkomsten die hij 
voor het betrokken belastbaar tijdvak heeft aangegeven tenzij hij aantoont dat die inkom-
sten in werkelijkheid niet belastbare inkomsten zijn, wat het arrest te dezen niet vaststelt; 
nu het arrest die aangegeven winsten niet heeft aangemerkt als niet belastbare inkomsten, 
kunnen die winsten niet worden gebruikt ter verantwoording van de uitgaven, etc... die in 
aanmerking genomen zijn bij de raming volgens indiciën, zodat de vraag of ze al dan niet 
daadwerkelijk zijn aangewend tot dekking van die uitgaven niet terzake doet; de door de 
verweerders aangegeven winsten waarvan het niet belastbaar karakter niet is vastgesteld 
dienen aldus van de verantwoording van de uitgaven te worden uitgesloten op straffe van 
die winsten van belasting vrij te stellen; door uitspraak te doen zoals het gedaan heeft 
schendt het arrest bijgevolg de artikelen 247 en 265 WIB 64. 

IV. Beslissing van het Hof.
Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 247 van het Wetboek van 

de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming 
van de belastbare grondslag zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke per-
sonen, kan worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad 
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten; 

Dat, krachtens die bepaling, de uitgaven, beleggingen, investeringen en vermo-
gensaangroei die tijdens een belastbaar tijdvak worden vastgesteld en worden 
aangemerkt als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, behoudens tegenbewijs door de belas-
tingplichtige, worden vermoed voort te komen van belastbare inkomsten;

Dat de belastingplichtige, teneinde het op hem rustende tegenbewijs te leveren, 
aan de hand van positieve en controleerbare gegevens moet aantonen dat die ho-
gere gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de inkomsten-
belastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroeger tijd-
vak dan het belastbare zijn verkregen;

Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat "de belastinghef-
fing volgens tekenen en indiciën veronderstelt dat het tekort aan indiciën blijkt 
uit een vergelijking tussen de uitgaven, beleggingen, investeringen en vermo-
gensaangroei, die in de loop van een belastbaar tijdvak zijn vastgesteld, ener-
zijds, en de belastbare inkomsten van hetzelfde tijdvak, anderzijds, beslist "dat 
de administratie, door het aangegeven nettobedrag van de jaarwinst toe te voegen 
aan de te verantwoorden uitgaven en vermogensaangroei, maar dezelfde aange-
geven winst van dat totaalbedrag af te trekken, een vermogensbalans opmaakt 
die niet beantwoordt aan het vereiste van de wet, daar zij zodoende de winst die 
is aangegeven ter verantwoording van de uitgaven van het aanslagjaar weglaat" 
en "dat de aangegeven winst van het jaar waarvan logischerwijs wordt aangeno-
men dat die wordt aangewend tot dekking van de uitgaven van hetzelfde jaar, 
niet in aanmerking dient te worden genomen voor de vaststelling van het bedrag 
van de te verantwoorden uitgaven (inkomstenbesteding)"; 
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Dat het arrest aldus, nu het inkomsten vrijstelt van belasting, zonder daarbij 
vast te stellen dat ze niet het karakter hebben van niet belastbare inkomsten, de 
beslissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is; 

OM DIE REDENEN,

HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aanslag 

voor het jaar 1990 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 Bergen.

11 februari 2002 - 3° kamer - Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h.Parmentier – Gelijkluidende conclusie van de h.Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal.

Nr. 95

3° KAMER - 11 februari 2002

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - 
GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - BELASTINGZAKEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - VEREISTE 
VERMELDING – GEVOLG.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE 
- GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - BELASTINGZAKEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - VEREISTE 
VERMELDING – GEVOLG.

1º en 2° Wanneer een cassatiemiddel tegen de bestreden beslissing aanvoert dat ze de 
strekking  van  een  wetsbepaling  miskent,  maar  zich  niet  op  de  schending  van  die 
wetsbepaling doch enkel op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. beroept, is het niet  
ontvankelijk;  derhalve is het Hof van Cassatie niet  gehouden aan het Arbitragehof de 
prejudiciële vraag te stellen waarmee de grief wordt gestaafd1.  (Art. 26, § 2, tweede lid, 

1 Zie Cass., 18 juni 1992, AR. 9235-9316, nr.  547; 15 nov. 1993, AR. 9147, nr.  459. Het O.M. 
besloot zijnerzijds dat er op grond van het tweede onderdeel van het tweede middel een prejudiciële 
vraag diende te worden gesteld aan het Arbitragehof. Tot staving van de grief verzocht eiseres het 
Hof twee prejudiciële vragen te stellen aan het  Arbitragehof.  Volgens het  O.M. diende de eerste 
vraag te worden gesteld aan het Arbitragehof (zie Arbitragehof 6 april 2000, nr. 44/2000, B.S. 26 mei 
2000, Ed. 2, p. 18086). Wanneer een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet op 
het Arbitragehof door een middel wordt opgeworpen voor het Hof van Cassatie, te dezen een vraag 
omtrent  de  schending  door  wetsbepalingen  op  de  bijzondere  afzonderlijke  aanslag  inzake 
vennootschapsbelasting,  van  de  in  voormelde bijzondere wet gepreciseerde  grondwetsbepalingen, 
moet volgens het O.M. het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag 



402 HOF VAN CASSATIE 11.2.02 - Nr. 95 

Bijzondere Wet Arbitragehof)

(SOCOMEF C.V. T. BELGISCHE STAAT – MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0108.F)

I. Bestreden uitspraak.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie.
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen.
Eiseres voert twee middelen aan.
Die middelen zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel: 
....
2. Tweede middel:
Geschonden wettelijke bepalingen:
artikelen 57 en 219 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikelen 10, 11 

en 149 van de Grondwet,

Aangevochten beslissing en bekritiseerde motivering
Het arrest vermeldt dat "de litigieuze bedragen een loon zijn, zodat zij enkel konden 

worden afgetrokken op voorwaarde dat zij binnen de wettelijke termijnen verantwoord 
waren aan de hand van individuele fiches en een samenvattende opgave; het vermeldt 
voorts het volgende: "de vaststelling van de afzonderlijke aanslag op geheime commissie-
lonen, die bedoeld is als straf wegens de niet-naleving van de wetsbepalingen die tot doel 
hebben te bepalen wie de verkrijgers van bedrijfsinkomsten zijn, is nog altijd door diezelf-
de logica verantwoord, in zoverre die aanslag nodig is ter compensatie van het verlies van 
de belasting die niet van de verkrijgers kan worden gevorderd" en dat "artikel 219 van het 
W.I.B./1992 de afzonderlijke aanslag voorstelt als het loutere gevolg van de niet-overleg-
ging van de fiches en opgaven, zonder een onderscheid te maken naar gelang de verkrij-
gers tijdig hadden kunnen worden gekend of geïdentificeerd ten einde zelf te worden on-
derworpen aan de belasting op de ontvangen lonen; in het arrest nr. 44/2000 van 6 april 
2000 betreffende de afzonderlijke aanslag die was vastgesteld ten laste van de aan de 

uitspraak te doen (vgl. cass., 31 jan. 2000, AR. F.98.0075.F, nr. 78; 10 sept. 2001, AR. S.00.0165.F, 
nr.  452).  (Artt.  219  W.I.B.  [1992]  voor  de  wijziging  ervan  bij  W.  4  mei  1999,  en  57;  art.  26 
Bijzondere Wet Arbitragehof). Daarentegen oordeelde het O.M. dat de tweede prejudiciële vraag niet 
diende te worden gesteld aan het Arbitragehof. Het was van mening dat niet onder toepassing van art. 
26 Bijzondere Wet Arbitragehof valt en derhalve door het Hof van Cassatie niet aan dat Hof dient te 
worden gesteld  de  prejudiciële  vraag die,  zoals  te  dezen,  niet  berust  op  een onderscheid tussen 
personen die  in  dezelfde juridische situatie  verkeren,  maar  die berust  op een onderscheid tussen 
personen die in onderscheiden juridische situaties verkeren die zonder onderscheid van toepassing 
zijn op alle betrokken personen (zie cass., 8 sept. 1998, AR. P.98.1060.N, nr. 393; 18 mei 2001, AR. 
F.00.0009.N, nr. 294). (Art. 26, § 1, 3° en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof).
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rechtspersonenbelasting onderworpen v.z.w., heeft het Arbitragehof vooreerst verklaard 
dat 'de maatregel, die een fiscale straf is voor de belastingplichtigen die hun verplichting 
niet nakomen om in de wettelijke vorm en binnen de wettelijke termijn de administratie 
de inlichtingen te bezorgen die het haar mogelijk maken tot de aanslag van de verkrijgers 
van de inkomsten over te gaan, pertinent is ten opzichte van de doelstellingen van de wet-
gever, aangezien hij het mogelijk maakt fraude te bestrijden door de praktijk van de "ge-
heime commissielonen" te ontmoedigen, en het verlies voor de Schatkist dat voortvloeit 
uit het ontduiken van de belasting op die commissielonen, te compenseren door middel 
van de bijzondere aanslag. Het vaststellen van een termijn voor het indienen van de fiches 
en de samenvattende opgave waarborgt overigens de doeltreffendheid van de maatregel'; 
het Hof heeft vervolgens onderzocht of de maatregel niet onevenredig is,  wanneer hij 
wordt toegepast op belastingplichtigen die niet de bedoeling hebben gehad de administra-
tie een belastbare materie te ontnemen, en van wie de nalatigheid de administratie niet 
daadwerkelijk heeft verhinderd over te gaan tot het belasten van de inkomsten van de ver-
krijgers; het arrest wijst er wat dat betreft op dat de straf op zich zwaar is, maar dat de ge-
volgen ervan worden verzacht door de mogelijkheid die de aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen belastingplichtigen hebben om het bedrag dat als bijzondere aanslag op ge-
heime commissielonen is betaald, als bedrijfslast af te trekken van hun belastbare grond-
slag; na te hebben vastgesteld dat die verzachting van de straf door middel van belasting-
aftrek niet bestaat voor de rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderwor-
pen zijn, beslist het Arbitragehof dat de wetsbepaling enkel ongrondwettig is ten aanzien 
van de belastingplichtigen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn en wier 
nalatigheid de administratie niet daadwerkelijk verhinderd heeft de verkrijgers te belasten 
van de bedrijfsinkomsten die overeenkomen met de uitgaven die niet tijdig in de wettelij-
ke fiches en staten zijn opgenomen; de motivering van voormeld arrest laat er geen enkele 
twijfel over bestaan dat de straf het Arbitragehof alleen onevenredig toeschijnt in zoverre 
de aanslag voor de belastingplichtigen wier nalatigheid de administratie niet heeft verhin-
derd de verkrijgers te belasten, niet aftrekbaar is; meer bepaald zegt het Hof in algemene 
bewoordingen dat 'door een bijzondere aanslag vast te stellen tegen het tarief van 200 pct. 
op de kosten bedoeld in artikel 223, 1°, van het W.I.B. 1992, zoals het van toepassing was 
voor het aanslagjaar 1992, heeft de wetgever een maatregel genomen die onevenredige 
gevolgen heeft wanneer hij wordt toegepast op de belastingplichtigen die de bijzondere 
aanslag niet als bedrijfslast kunnen aftrekken, en van wie de nalatigheid het de administra-
tie niet onmogelijk heeft gemaakt om over te gaan tot het belasten van de inkomsten van 
de verkrijgers'; zonder voorbij te gaan aan het betrekkelijk gevolg van het gezag van ge-
wijsde van voormeld arrest  -  betreffende de rechtspersonenbelasting -  moet  niettemin 
daaruit worden afgeleid dat de te dezen aan [eiseres] opgelegde straf de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet kennelijk schendt, ook al kon de identiteit van de verkrijgers van de 
betreffende lonen worden vastgesteld, aangezien de wetsbepaling bedoeld is als een straf 
voor het gevaar dat de Schatkist belastingen zal moeten derven en aangezien de straf in 
verhouding staat tot dat doel, daar de aanslag aftrekbaar is van de vennootschapsbelas-
ting".

Grieven
...
2.2 Tweede onderdeel
De afzonderlijke aanslag bedoeld in artikel 219 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992 is bedoeld als straf voor de belastingplichtigen die hun belastbare grond-
slag verminderen door betalingen aan onbekende derden, waardoor een belastbare grond-
slag op onwettige wijze aan de administratie onttrokken wordt, alsook als herstel voor de 
schade die de Schatkist door die onttrekking lijdt; door te beslissen dat de in artikel 219 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde afzonderlijke aanslag ten 
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laste van eiseres moet worden gehandhaafd, in weerwil van het feit dat de identiteit van de 
verkrijgers van de opleidingspremies tijdig genoeg aan de administratie is bekendgemaakt 
om haar in staat te stellen belasting te heffen op de door die verkrijgers ontvangen pre-
mies, schendt het arrest bijgevolg de in het middel vermelde grondwetsbepalingen (schen-
ding van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet). Bijgevolg dient het Hof de uitspraak 
aan te houden zolang niet is geantwoord op de volgende prejudiciële vraag: "naar luid van 
artikel 219 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat van toepassing is op 
het aanslagjaar 1992, wordt een aparte, afzonderlijke aanslag vastgesteld wegens de in ar-
tikel 57 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten die niet 
worden verantwoord door de overlegging van fiches en samenvattende opgaven. Die aan-
slag is gelijk aan 200 pct. van die kosten. Schenden die wetsbepalingen de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet niet, in zoverre zij binnen de categorieën van personen geen onder-
scheid maken tussen, enerzijds, die welke hun verplichtingen om de vereiste stukken in de 
wettelijke vormen op te maken niet tijdig zijn nagekomen en daardoor de administratie 
der directe belastingen daadwerkelijk, ja zelfs opzettelijk, verhinderen de verkrijgers te 
belasten, en, anderzijds, die welke, aangezien zij de identiteit van die verkrijgers hebben 
bekendgemaakt, de administratie niet hebben verhinderd, a fortiori niet hebben willen ver-
hinderen om de verkrijgers van de vermelde lonen te belasten? Schenden die bepalingen 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ook niet, doordat zij ertoe leiden dat de belasting-
plichtige die alleen aan een loutere nalatigheid schuldig is, die overigens nadien werd her-
steld, niet alleen op even strenge wijze wordt gestraft als de fraudeur die werkelijk gehei-
me commissielonen heeft gestort, maar nog veel strenger dan de belastingplichtige die 
zijn aangifte niet heeft ingestuurd of een onjuiste of onvolledige aangifte zou hebben op-
gesteld met het oogmerk de belasting te ontwijken?" Die vraag is gesteld met toepassing 
van artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989.

IV. Beslissing van het Hof.
Over het eerste middel: 
...
Over het tweede middel: 
...
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel tegen het arrest aanvoert dat het de doelstellin-

gen van artikel 219 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 miskent; 
dat het evenwel niet de schending van die wetsbepaling aanvoert;

Dat het onderdeel alleen de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet aanvoert, zonder het Hof in staat te stellen de uitlegging na te gaan die het 
arrest aan de toegepaste wetsbepaling geeft; dat het bijgevolg niet ontvankelijk 
is;

Overwegende dat, nu het middel niet ontvankelijk is, het Hof niet gehouden is 
een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 
11 februari 2002 - 3° kamer - Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
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ver: de h.Parmentier – Gedeeltelijk strijdige conclusie van de h.Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Forestini, Brussel en T'Kint..

Nr. 96

2° KAMER - 12 februari 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - WEGENS MISDRIJF VEROORDEELDE BEKLAAGDE - BETWISTING 
OMTRENT DE AANSPRAKELIJKHEID - AAN BURGERLIJKE PARTIJ VERWETEN FOUT - GEBREK AAN 
PRECISERING MET BETREKKING TOT DE VERWETEN FOUT - VEROORDELING WEGENS EEN CONCRETE 
FOUT - RECHT VAN VERDEDIGING – TOEPASSING.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - WEGENS MISDRIJF 
VEROORDEELDE BEKLAAGDE - VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID OP BURGERLIJK GEBIED - AAN 
BURGERLIJKE PARTIJ VERWETEN FOUT - GEBREK AAN PRECISERING MET BETREKKING TOT DE 
VERWETEN FOUT - VEROORDELING WEGENS EEN CONCRETE FOUT - RECHT VAN VERDEDIGING – 
TOEPASSING.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
WEGENS MISDRIJF VEROORDEELDE BEKLAAGDE - BETWISTING OMTRENT DE AANSPRAKELIJKHEID - 
AAN BURGERLIJKE PARTIJ VERWETEN FOUT - GEBREK AAN PRECISERING MET BETREKKING TOT DE 
VERWETEN FOUT - VEROORDELING WEGENS EEN CONCRETE FOUT – TOEPASSING.

1º, 2° en 3° Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete  
fout in oorzakelijk verband met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de  
heropening van het debat te bevelen teneinde hem toe te laten zich op deze concrete  
fout te verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij  niet volledig 
verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband met  
de schade aan eiser wordt verweten1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging)

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

ARREST

(A.R. P.00.0984.N)

I. Bestreden uitspraak
II. Geding in cassatie
III. Cassatiemiddelen
Eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt ervan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Afstand van het cassatieberoep van M. B.

1 Zie Cass., 1 dec. 1987, AR 1265, nr 198; 18 nov. 1997, AR P.96.0477.N, nr 484.
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Overwegende dat Mr. Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens eiser 
zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet, in zoverre de beslissing 
geen eindbeslissing is;

2. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat de eisers die niet in de kosten van de strafvordering zijn ver-

oordeeld, geen hoedanigheid hebben om tegen de beslissing op de strafvordering 
cassatieberoep in te stellen;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Onderzoek van het enige cassatiemiddel
3.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat verweerder, die voor de appèlrechters weliswaar betwist heeft dat hij 
volledig aansprakelijk was voor het ongeval, gepreciseerd heeft welke fout in 
oorzakelijk verband met de schade aan eiser wordt verweten;

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat eiser een fout heeft begaan 
in oorzakelijk verband met de door hem geleden schade door niet uiterst rechts 
van de rijbaan te hebben gereden;

Dat door zulks te oordelen, zonder de heropening van het debat te bevelen ten-
einde eiser toe te laten zich op deze concrete fout te verdedigen, het arrest eisers 
recht van verdediging miskent;

Dat het onderdeel gegrond is;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van M. B. van de afstand zonder berusting van het cassatiebe-

roep in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding van zijn schade en een des-
kundigenonderzoek beveelt;

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de aanspra-
kelijkheid van M. B. en over het bedrag van de schadevergoeding wegens de 
wachttijd;

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

Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt de eisers in drie vierde van de kosten en verweerder in het overige 

vierde;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaar-

de, zitting houdende in hoger beroep.

12 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Bützler en Houtekier.



Nr. 97 - 12.2.02 HOF VAN CASSATIE 407 

Nr. 97

2° KAMER - 12 februari 2002

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - 
MATERIEEL BESTANDDEEL - NIET VOLDOEN AAN ZIJN VERPLICHTINGEN – SCHULD – BEGRIP.

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - NIET VOLDOEN AAN ZIJN VERPLICHTINGEN – SCHULD – BEGRIP.

1º en 2° Het misdrijf van het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan  
hebben aan de op hem rustende verplichtingen vereist niet dat op het ogenblik waarop 
de  schuldenaar  zich  onvermogend  heeft  gemaakt  de  schuld  bewezen is  en  niet  het 
voorwerp van enige betwisting is1. (Art. 490bis, Sw.)

(V. e.a. T. F.)

ARREST

(A.R. P.00.0991.N)

I. Bestreden beslissing
II. Geding in cassatie
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan. Het eerste middel is als volgt 

gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 490bis Strafwetboek.
Aangevochten beslissing
De schuld van verweerder aan het hem ten laste gelegde feit blijft niet bewezen daar het 

constitutioneel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen, het niet voldoen aan 
de op hem rustende verplichting op de datum van de telastlegging, ontbreekt. 

Grieven
Er is geen enkel wettelijk bezwaar voor het weerhouden van het constitutieve bestand-

deel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen, met name de op hem rustende verplichting 
niet te hebben voldaan, in geval deze verplichting pas opeisbaar wordt nadat de betrokke-
nen zich onvermogend gemaakt heeft.

IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat de eisers die niet in de kosten van de strafvordering zijn ver-

oordeeld, geen hoedanigheid hebben om tegen die beslissing op te komen;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Beoordeling van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het in artikel 490bis Strafwetboek bepaalde misdrijf van het 

bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan hebben aan de op 

1 Zie Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0189.N, nr 667.
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hem rustende verplichtingen, niet vereist dat op het ogenblik waarop de schulde-
naar zich onvermogend heeft gemaakt, de schuld bewezen is en niet het voor-
werp van enige betwisting is;

Overwegende dat de appèlrechters die anders beslissen, artikel 490bis Straf-
wetboek schenden;

Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 

rechtsvordering van de eisers tegen verweerder;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest meldig zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

12 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mr. J. Swennen, Hasselt.

Nr. 98

2° KAMER - 12 februari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING – 
ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - BESLISSINGEN 
VATBAAR OF (EN) NIET VATBAAR VOOR ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK 
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - 
VERVOLLEDIGING VAN HET ONDERZOEK - NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN – ONTVANKELIJKHEID.

4º ONDERZOEKSRECHTER - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK 
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN - 
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VERVOLLEDIGING VAN HET ONDERZOEK - NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN – ONTVANKELIJKHEID.

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN ART. 127, 4DE OF 5DE LID, SV. - OORDEEL OMTRENT DE VOLLEDIGHEID VAN HET 
ONDERZOEK EN DE UITVOERING VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOGER BEROEP – ONTVANKELIJKHEID.

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INVERDENKINGGESTELDE EN 
BURGERLIJKE PARTIJ - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN 
NIEUWE STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN ART. 
127, 4DE OF 5DE LID, SV. - OORDEEL OMTRENT DE VOLLEDIGHEID VAN HET ONDERZOEK EN DE 
UITVOERING VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - VERWIJZINGSESCHIKKING  - HOGER 
BEROEP – ONTVANKELIJKHEID.

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - VOORWERP - PROCEDURE TEN GRONDE INGELEID 
VOOR DE FEITENRECHTER – BEPERKING.

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - VOORWERP - PROCEDURE TEN GRONDE INGELEID VOOR 
DE FEITENRECHTER – BEPERKING.

9º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - DAGVAARDING TEN GRONDE 
OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING 
WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OM DE 
DAGVAARDING TE VERNIETIGEN – AARD.

10º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DUUR VAN HET MISDRIJF – VOORWAARDEN.

11º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF 
– VOORWAARDEN.

12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING 
VOOR HET HOF VAN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

13º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1º en 2° De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest 
over  hun hoger  beroep tegen een verwijzingsbeschikking  onmiddellijk  cassatieberoep 
instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek  
van Strafvordering tegen de verwijzingsbeschikking hoger beroep kunnen instellen1. (Artt. 
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)

1 Cass., 14 nov. 2000, AR P.00.1382.N, nr 621.
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3º en 4° De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de 
termijn bedoeld in artikel 127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de  
voltooiing  van  de  eventueel  door  hen  binnen  deze  termijn  verzochte  bijkomende 
onderzoekshandeling,  de  onderzoeksrechter  om  geen  nieuwe  bijkomende 
onderzoekshandeling verzoeken2. (Art. 127, Sv.)

5º en 6° Het komt de raadkamer toe te oordelen of, niettegenstaande de neerlegging van  
nieuwe stukken door het openbaar ministerie na het verstrijken van de termijn bedoeld in  
artikel 127, vierde of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering, het onderzoek volledig is en 
of  nieuwe onderzoekshandelingen dienen te  worden bevolen;  dergelijk  oordeel  levert  
geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van  
Strafvordering, noch een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en verleent  
derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot hoger beroep3.  
(Artt. 127 en 135, Sv.)

7º en 8° De procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht 
met toepassing van artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering wordt voorgelegd, is  
deze  die  betrekking  heeft  op  het  gerechtelijk  onderzoek  en  de  regeling  van  de  
rechtspleging,  maar  niet  deze  die  ingevolge  de  verwijzingsbeschikking  van  de  
raadkamer, niettegenstaande het daartegen ingestelde hoger beroep, ten gronde voor de  
feitenrechter  wordt  ingeleid;  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  als  
onderzoeksgerecht geen rechtsmacht om uitspraak te doen over de regelmatigheid van  
de procedure ingeleid voor de feitenrechter. (Art. 235bis, § 1, Sv.)

9º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest van de kamer van  
inbeschuldigingstelling die oordeelt dat zij als onderzoeksgerecht niet bevoegd is om een  
dagvaarding ten gronde, uitgebracht op verzoek van het openbaar ministerie ingevolge  
een verwijzingsbeschikking van de raadkamer van dezelfde dag en niettegenstaande het  
tegen deze verwijzingsbeschikking ingestelde hoger beroep, te vernietigen, aangezien  
deze beslissing geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet met toepassing van de  
artikelen  135  en  235bis,  Wetboek  van  Strafvordering,  noch  een  uitspraak  inzake  
bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, daar  
dergelijke  beslissing inhoudt  dat daardoor een bevoegdheidsconflict  kan ontstaan dat 
enkel met een regeling van rechtsgebied kan worden opgelost.  (Artt. 135bis, 235bis en 
416, tweede lid, Sv.)

10º  en  11°  Het  gebruik  van  valse  stukken  duurt  voort,  zelfs  zonder  nieuw  feit  of  
tussenkomst van de dader van de valsheid, zolang het door hem beoogde doel niet is  
bereikt  en zolang de hem verweten handeling, in zijn voordeel en zonder dat hij  zich  
ertegen verzet, het beoogde nut oplevert4. (Artt. 196, 197 en 213, Sw.)

12º  en  13°  Er  is  geen  aanleiding  tot  het  stellen  van  een  in  het  middel  voorgestelde  
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, wanneer dit middel niet ontvankelijk is op grond  
van de eigenheid van de cassatieprocedure en de reden van de niet-ontvankelijkheid niet  
zelf het voorwerp uitmaakt van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag5. (Art. 
26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1448.N)

2 Idem.
3 Idem.
4 Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; 6 okt. 1999, AR P.99.0633.F, nr 511.
5 Cass., 15 maart 1994, AR 6934, nr 121.
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I. Bestreden uitspraak 
II. Geding in cassatie 
III. Cassatiemiddelen
A. Van G. V. B..
Eiser G. V. B. stelt in een memorie de drie navolgende middelen voor: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 61quinquies, 127 en 135 (in het bijzonder artikel 127 al. 4) van het Wetboek 

van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt dat men geen toepassing meer mag maken, tijdens de tweede 

fase van de procedureregeling, van de procedure van artikel 127, vierde lid, van het Wet-
boek van Strafvordering.

Dat het bestreden arrest stelt dat een verzoek houdende bijkomende onderzoekshande-
lingen, alleen mogelijk zou zijn gedurende de eerste fase van de regeling van de procedu-
re, nl. krachtens artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering en niet tijdens 
de tweede fase op grond van artikel 127, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Dat het bestreden arrest stelt dat er geen schending zou zijn, noch van artikel 61quin-
quies, noch van artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering.

Dat het bestreden arrest eveneens stelt dat de rechten van de verdediging en van de in-
verdenkinggestelde niet geschonden werden door de loutere omstandigheid dat nieuwe 
stukken toegevoegd worden aan het dossier gedurende de tweede fase van de regeling van 
de procedure, aangezien de inverdenkinggestelde er kennis heeft van kunnen nemen vóór 
de zitting van de raadkamer, en als dusdanig zijn rechten van verdediging heeft kunnen 
uitoefenen tijdens deze zitting en eveneens over deze stukken nog kan gepleit worden 
voor de rechter ten gronde.

Dat het bestreden arrest stelt dat de neerlegging van stukken gedurende de tweede fase 
van de regeling van de procedure de raadkamer niet belet te oordelen dat het onderzoek 
volledig is en vervolgens na te gaan of er voldoende bezwaren bestaan om de inverden-
kinggestelde naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

Grieven
Artikel 127, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering stelt dat "wanneer het on-

derzoek volledig is, laat de raadkamer, ten minste vijftien dagen vooraf in een daartoe be-
stemd register melding maken van dag en uur van de verschijning ...".

Dat daarentegen, zoals in het bestreden arrest wordt herhaald, 148 nieuwe stukken wer-
den toegevoegd aan het dossier, zulks op initiatief van het openbaar ministerie, gedurende 
de tweede fase van de regeling van de procedure bij toepassing van artikel 127, zesde lid, 
van het Wetboek van Strafvordering.

Dat door het Hof algemeen wordt aangenomen dat de inverdenkinggestelde geen bijko-
mende onderzoeksdaden mag vragen aan de onderzoeksrechter na het verstrijken van de 
termijn voorzien in artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering of bij het 
beëindigen van bijkomende onderzoeksdaden die hij eventueel heeft kunnen vragen gedu-
rende deze termijn (Cass. 14 november 2000, T. Straf., 2001, p.194).

Dat de situatie echter volledig verschillend is indien vastgesteld wordt dat het strafdos-
sier onvolledig is gedurende de eerste fase van de regeling van de procedure.

Dat in casu het dossier op evidentelijke wijze niet volledig was gedurende de eerste 
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fase van de regeling van de procedure, vermits het openbaar ministerie het strafdossier 
vervolledigd heeft door toevoeging van 148 stukken.

Dat door te stellen dat de raadkamer een dossier volledig mag beschouwen, terwijl door 
het openbaar ministerie nieuwe stukken worden toegevoegd na de eerste fase van de rege-
ling van de procedure, zoals bepaald door artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, het bestreden arrest de voorschriften van artikel 127 van het Wetboek van 
Strafvordering miskent.

[...]
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 235 bis § 1 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest werd geoordeeld dat de mogelijke nietigheid van de dagvaarding 

ten gronde, die betekend werd op 21 mei 2001, onmiddellijk na de uitspraak van de be-
schikking van de raadkamer van diezelfde dag, terwijl de termijn om hoger beroep aan te 
tekenen niet verstreken was, geen weerslag kan hebben op de vraag of de tenlasteleggin-
gen op de dag van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling verjaard zijn.

Dat in het bestreden arrest verder werd geoordeeld dat, zelfs als deze dagvaarding als 
voorbarig zou kunnen worden beschouwd omwille van het feit dat de termijn om hoger 
beroep aan te tekenen niet vestreken was, het hof [van beroep], kamer van inbeschuldi-
gingstelling, als onderzoeksgerecht niet bevoegd is om een dagvaarding ten gronde te ver-
nietigen daar luidens artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering de kamer van 
inbe-schuldigingstelling immers alleen bevoegd is om de regelmatigheid van de rechtsple-
ging te controleren nopens de regeling van de rechtspleging betreffende het onderzoek.

Grieven
Artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering toelaat aan de kamer van inbeschul-

digingstelling zich uit te spreken over de wettelijkheid van de stukken van de procedure 
en zulks niet beperkt tot de stukken van het onderzoek.

Dat artikel 235bis, § 1, van het Wetboek van Strafvordering immers in de volgende be-
paling voorziet:

"Bij de regeling van de rechtspleging onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, 
op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regel-
matigheid van de haar voorgelegde procedure. Zij kan dit zelfs ambtshalve doen."

Dat het voorschrift van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering duidelijk is 
en niet voor interpretatie vatbaar is.

Dat de wetgever de controle van alle stukken van de procedure beoogde en niet alleen 
de stukken van het onderzoek.

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling ingevolge voormeld artikel een absolute con-
trole gekregen heeft over het gerechtelijk onderzoek.

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht is alle stukken van het dossier van 
de procedure te beoordelen.

Dat het arrest stelt dat het [hof van beroep] zonder bevoegdheid is om een dagvaarding, 
om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, nietig te verklaren.

Dat het bestreden arrest het wettelijk voorschrift schendt door de door eiser gevraagde 
controle, zoals voorzien in artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, niet uit te 
voeren, zulks aangaande een dagvaarding ten gronde betekend op initiatief van het open-
baar ministerie (zulks met het oog op de verschijning voor de correctionele rechtbank) op 
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een ogenblik dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen tegen de verwijzingsbeslis-
sing van de raadkamer niet verstreken was.

Dat dit des te meer klemt nu blijkt dat de beoordeling van de dagvaarding ten gronde 
noodzakelijk is vermits dit repercussies heeft op de verjaring van de strafvordering, daar 
het openbaar ministerie de stelling aanhoudt dat ingevolge de dagvaarding ten gronde van 
21 mei 2001 voor de correctionele rechtbank op de inleidende zitting van 1 juni 2001, de 
verjaring geschorst wordt van 1 juni 2001 tot 1 juni 2002 (wet van 11 december 1998) (dit 
geldt uiteraard slechts in de mate dat de dagvaarding ontvankelijk zou zijn), en aldus het 
openbaar ministerie op het ogenblik van de betekening de feiten nog niet verjaard zouden 
zijn, en de wet van 11 december 1998 de schorsing van de verjaring gedurende een jaar 
voorschrijft.

[...]
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
-artikel 21 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat de tenlastelegging A nl. de vermeende valsheid in ge-

schrifte (in verband met 4 cheques enerzijds en in verband met de jaarrekeningen ander-
zijds) niet verjaard is omdat het gebruik van de valse stukken vandaag nog een nuttig ef-
fect kan hebben en in het bestreden arrest verder gesteld wordt dat er redelijkerwijze mag 
aangenomen worden dat de verjaring van de strafvordering met betrekking tot de tenlaste-
legging van valsheid in geschrifte nog geen aanvang heeft genomen.

Het bestreden arrest stelt dat de tenlastelegging B nl. witwassen voor een bedrag van 
minstens 5.000.000 BEF, dat zich in de kluis van de SP bevond, nog niet verjaard is.

Grieven
3.1 Eerste onderdeel
De verjaring manifest is ingetreden.
Dat in het bestreden arrest wordt uiteengezet dat de tenlastelegging in verband met de 

vier cheques enerzijds en de jaarrekeningen en de financiële verslagen van de SP ander-
zijds niet verjaard is, omdat het gebruik van de valse stukken nog tot heden een nuttig ef-
fect kan hebben, namelijk door het feit dat de bedragen van die cheques niet correct inge-
schreven werden in de boekhouding.

1. Dat aangaande de vier cheques het volgende moet worden opgemerkt:
Dat in het bestreden arrest werd geoordeeld dat de terugstorting van deze bedragen op 

een wachtrekening, zonder nadien een precieze bestemming aan die bedragen in de boek-
houding met een bepaalde en juiste inschrijving te geven, niet automatisch betekent dat 
het nuttig effect van de valse stukken op dat ogenblik plots eindigde, des te meer dat de 
begunstigden van de kwestieuze bedragen tot heden nog niet gekend zijn.

Dat het bestreden arrest verder stelt dat er redelijkerwijze mag aangenomen worden dat 
de verjaring van de strafvordering met betrekking tot de tenlastelegging van valsheid in 
geschrifte nog geen aanvang heeft genomen.

Dat de dies a quo van de verjaringstermijn voor wat betreft het gebruik van valse stuk-
ken bepaald wordt, rekening houdend met het nuttig effect dat de inverdenkinggestelde 
mag verwachten van dat vals stuk.

Dat de dies a quo van de verjaring van de strafvordering, wat betreft de valsheid in ge-
schrifte, begint te lopen vanaf het ogenblik dat het vals stuk het nuttig effect niet meer 
heeft dat de inverdenkinggestelde ervan verwachtte (Cass. 1 februari 1984, Pas., 1984, I, 
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p. 617).
Dat het Hof in die zin heeft geoordeeld in het uitgesproken arrest bij verenigde kamers 

op 23 december 1998 inzake Agusta-Dassault (Cass. (Ver. Kamers), 23 december 1998, 
JLMB, 1998, p. 61).

Dat [eiser] regelmatig opdracht kreeg van [eiseres] om aan haar cheques aan toonder 
klaar te maken, zonder dat de bestemmeling werd medegedeeld aan [eiser] op dat ogen-
blik (het was pas nadien, bij de ontvangst van de factuur dat [eiser] de bestemmeling ken-
de).

Dat in de loop van het jaar 1989 4 cheques aan toonder werden uitgeschreven.
Dat voor deze cheques, die werden geboekt op een kostenrekening ([eiser] ging ervan 

uit dat dienaangaande de facturen zouden volgen, anders zouden deze bedragen geboekt 
geweest zijn op een wachtrekening) nadien geen facturen volgden, welke deze betalingen 
dienden te verantwoorden, zulks na de aankondiging in die zin door [eiseres].

Dat, zoals hoger vermeld, de betalingen van de betrokken cheques aanvankelijk ge-
boekt werden in de kostenrekening (voor de verkiezings-uitgaven).

Dat, vermits aangifte diende te worden gedaan van de verkiezingsuitgaven binnen 30 
dagen na verkiezingsdatum en vermits op dat ogenblik [eiser] nog steeds niet beschikte 
over de facturen die betrekking hadden op deze vier cheques, deze boekingen niet in de 
kostenrekening konden blijven (vermits er dan geen overeenstemming zou zijn tussen de 
rekening "verkiezingsuitgaven" enerzijds en anderzijds de ingediende aangifte van de ge-
noemde bedragen op de kostenrekening).

Dat daarom de bedragen dienden te worden overgeboekt naar een wachtrekening (in-
dien [eiser] op voorhand zou hebben geweten dat hij nooit de facturen betreffende deze 
cheques zou ontvangen, quod certe non, had hij immers deze bedragen direct geboekt op 
een wachtrekening, en niet eerst op een kostenrekening, om ze daarna op een wachtreke-
ning te plaatsen).

Dat, vermits op het einde van 1989 de situatie geregulariseerd werd via terugstorting 
(cfr. infra), en de laatste regularisatie verricht werd op 31 december 1989, niet valt in te 
zien dat deze tenlastelegging nog zou verder lopen na datum van 31 december 1989 en 
zich zou situeren tussen 30 januari 1989 en 23 februari 1995.

Dat, met regularisatie bedoeld wordt dat een oplossing werd gevonden voor het feit dat 
de bedragen van de 4 (hiernagenoemde) cheques werden gedebiteerd van de rekening (op 
het ogenblik dat de cheques door de begunstigden werden geïnd), doch nadien geen fac-
tuur werd ontvangen.

Dat deze bedragen immers werden uiteindelijk teruggestort (door de heer M) via stor-
tingen in geld aan het loket van de bankinstelling, wat leidde tot een nul-operatie.

Dat, indien men de werkelijke bestemmeling van de cheques had willen verhullen, zo-
als het openbaar ministerie stelt, het evident is dat dit opzet ophoudt op het ogenblik dat in 
de boekhouding een terugstorting gebeurt.

Dat de "laatste" regularisatie plaatsgevonden heeft op 31 december 1989 (tegenboeking 
cheque van S) zodat het laatste feit omtrent deze tenlastelegging dateert van 31 december 
1989.

Dat algemeen wordt aangenomen dat de loutere mogelijkheid van gebruik van het valse 
stuk niet volstaat om het aanvangspunt van de verjaringstermijn uit te stellen (Declercq 
R., Beginselen van rechtspleging, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, pag. 66).

Dat het dan ook vanaf de laatste regularisatie op 31 december 1989 is, dat de verjaring 
begon te lopen.

2. Dat aangaande de jaarrekeningen en de financiële verslagen het volgende moet wor-
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den opgemerkt:
Dat in het bestreden arrest wordt gesteld dat dienaangaande de verjaring niet is ingetre-

den omdat het zonder belang zou zijn dat de jaarrekeningen van de SP, neergelegd op 26 
maart 1991, op 28 mei 1991 door de controlecommissie goedgekeurd werden, vermits 
zulks niet aantoont dat het nuttig effect van het gebruik van valse stukken op het ogenblik 
van de goedkeuring ervan een einde nam.

Dat in casu, indien men de stelling van het openbaar ministerie aanvaardt, het beoogde 
doel van deze valse stukken zou geweest zijn het financieel verslag over de jaarrekenin-
gen van de SP goedgekeurd te krijgen door de controlecommissie.

Dat artikel 25 van de wet van 4 juli 1989 (houdende beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven alsmede de financiering en de open boekhouding van de politieke 
partijen) het verlenen van subsidies afhankelijk stelt van het oprichten van een vennoot-
schap door de SP onder vorm van een vzw en dit conform de voorschriften van artikel 22 
van bovenvermelde wet.

Dat bij afwezigheid van de goedkeuring van de controlecommissie volgens de voor-
schriften van artikel 24 van bovenvermelde wet, de politieke partijen geen subsidies ont-
vangen.

Dat in casu de controlecommissie het financieel verslag over de jaarrekeningen van de 
SP heeft goedgekeurd op 28 mei 1991.

Dat bijgevolg, de SP de subsidies gekregen heeft, wat de bedoeling was op 28 mei 
1991, en de verjaring begon te lopen vanaf deze datum.

Dat de dies a quo van de verjaringstermijn voor wat betreft het gebruik van valse stuk-
ken bepaald wordt,  rekeninghoudend met het nuttig effect dat de inverdenkinggestelde 
mag verwachten van dat vals stuk.

Dat de dies a quo van de verjaring van de strafvordering, wat betreft de valsheid in ge-
schrifte, begint te lopen vanaf het ogenblik dat het vals stuk het nuttig effect niet meer 
heeft dat de inverdenkinggestelde ervan verwachtte (Cass. 1 februari 1984, Pas., 1984, 1, 
p. 617).

Dat niet valt in te zien dat de uiteindelijke bedoeling van de beweerde valsheid in ge-
schriften, met name de goedkeuring van de jaarrekeningen, niet relevant zou zijn (sic het 
bestreden arrest), dit terwijl na de voltooiing van het beoogde doel de verjaring begint te 
lopen.

Dat bijgevolg, op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest had dienen te worden 
vastgesteld dat de strafvordering met betrekking tot de tenlastelegging A verjaard was.

3.2 Tweede onderdeel
Dat het bestreden arrest stelt dat de tenlastelegging B nl. witwassen voor een bedrag 

van minstens 5.000.000 BEF, dat zich in de kluis van de SP bevond, nog niet verjaard is.
Dat in het bestreden arrest als volgt wordt uiteengezet:
"[...] dat [eiseres] ook tevergeefs voorhoudt dat de tenlastelegging betreffende de geld-

sommen die zich in de kluis bij de CV CODEP-private spaarkas bevonden, eveneens ver-
jaard is; dat volgens de verklaring, afgelegd door mevrouw B., [eiseres] weliswaar slechts 
tot eind maart 1991 over de sleutel van de kluis beschikt heeft, maar dat het loutere feit 
dat deze sleutel overhandigd werd niet betekent dat haar opvolgster onmiddellijk over de 
inhoud van de kluis kon beschikken; dat [eiseres] het codenummer van de kluis nog kende 
en zij haar opvolgster, mevrouw B., trouwens naar de bankinstelling vergezeld heeft om 
haar juiste codenummer te geven en haar het gebruik van de kluis uit te leggen;

Dat [eiser],  gesteld dat de feiten bewezen zouden zijn, zich nog in de loop van de 
maand oktober 1991 ter plaatse heeft aangeboden om de kluis te openen, zodat de verja-
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ringstermijn noch op 29 maart 1991 noch op 13 juni 1991 aangevangen is."
Dat het misdrijf van witwassen een aflopend misdrijf is (Cass. 31 oktober 1995, TVR., 

1996, p. 635).
Dat de dies a quo van de verjaringstermijn inzake witwassen de dag is dat de inverden-

kinggestelde bewust bezit heeft genomen van de zaken omschreven in artikel 42, 3°, van 
het Strafwetboek.

Dat het misdrijf echter telkenmale kan voltrokken worden indien de auteur één van de 
daden voorzien door de wet begaat (Cass. 21 juni 2000, JT, 2000, p. 788).

Dat [eiser] enkel op de hoogte was van het bestaan van deze kluis (vermits de kosten 
van deze kluis in de boekhouding werden opgenomen), doch hij de inhoud niet kende.

Dat van deze koffer slechts één sleutel bestond, hetgeen trouwens bevestigd wordt door 
de verantwoordelijke van de CODEP-bank, de heer V. D. B..

Dat voor eind 1987 soms [eiser] de sleutel van deze koffer bijhield in zijn bureau en 
soms [eiseres]de sleutel bijhield.

Dat, toen eind 1987 [eiseres] dacht de sleutel kwijt te zijn, dit terwijl deze zich bevond 
in de koffer op de tweede verdieping (op de burelen), [eiseres] na dit incident besliste om 
de sleutel voortaan zelf bij te houden.

Dat na een bezoek aan de koffer (bij de opening op 29.09.1987 van de kluis die op dat 
ogenblik uiteraard leeg was), samen met [eiseres],[eiser] nooit terug naar de koffer is ge-
weest, temeer vermits hij niet meer in het bezit was van de sleutel vanaf eind 1987.

Dat hij enkel bij de opvolging van [eiseres] door mevrouw B. laatstgenoemde vergezel-
de tot bij de koffer om te tonen hoe deze openging.

Dat de koffer weliswaar niet werd opengedaan in zijn bijzijn.
Dat dit trouwens werd bevestigd door mevrouw B. in het P.V. 2741 van 22 maart 1995, 

op pagina 5 als volgt: "...j'ai dû faire appel à G. V. B.... Ce dernier n'est pas resté lorsque 
j'ai ouvert le coffre." (vertaling: " ik zag mij verplicht beroep te doen op [eiser]. deze laat-
ste was niet aanwezig toen ik de koffer heb geopend.")

Dat op 13 juni 1991 het (zelf theoretisch, laat staan praktisch) zelfs niet mogelijk was 
dat [eiser] nog toegang had tot deze koffer vermits vanaf deze datum mevrouw L. B. als 
enige hiertoe toegang had (mevrouw B. is de enige mandataris vanaf 13.06.1991).

Dat de weerhouden stelling in het bestreden arrest nl. dat de verjaring maar kan begin-
nen lopen nadat [eiser] mevrouw B. vergezelde naar de kluis in de loop van de maand ok-
tober 1991 uit de lucht gegrepen is vermits mevrouw B. zelf mededeelde dat de kluis werd 
geopend zonder dat [eiser] kennis kreeg van de inhoud van de kluis.

Dat de kennis van het codenummer van de kluis (zonder dat [eiser] over een sleutel be-
schikte die hem toegang kon verschaffen tot de kluis), zonder enige relevantie is en tevens 
zonder enig gevolg op de verjaring, vermits in deze hypothese deze tenlastelegging nooit 
of te nimmer verjaren zou.

Dat het bestreden arrest had dienen vast te stellen dat de verjaring van de strafvordering 
was ingetreden met betrekking tot de tenlastelegging B.

[...]
B. Van C. G.
De eiseres C. G. stelt in een memorie de vijf hiernavolgende middelen voor.:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat men geen toepassing meer mag maken, in het huidig stadi-

um, van de procedure van artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering.
Dat het bestreden arrest stelt dat een verzoek houdende bijkomende onderzoeksdaden, 

alleen maar mogelijk is gedurende de eerste fase van de regeling van de procedure, nl. de 
fase ingesteld door artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering en niet ge-
durende de tweede fase van de regeling van de procedure volgens artikel 127, zesde lid, 
van het Wetboek van Strafvordering.

Dat het arrest stelt dat er geen schending is, noch van artikel 61quinquies, noch van ar-
tikel 127 van het Wetboek van Strafvordering.

Dat het bestreden arrest eveneens stelt dat de rechten van de verdediging en van de in-
verdenkinggestelde niet miskend zijn alleen doordat nieuwe stukken toegevoegd worden 
aan het dossier gedurende de tweede fase van de regeling van de procedure, aangezien de 
inverdenkinggestelde er kennis heeft van kunnen nemen vóór de zitting van de raadkamer, 
en als dusdanig zijn rechten van verdediging heeft kunnen uitoefenen tijdens deze zitting 
en eveneens over deze stukken nog kan gepleit worden voor de rechter ten gronde.

Dat het bestreden arrest bevestigt dat de neerlegging van stukken gedurende de tweede 
fase van de regeling van de procedure niet belet aan de raadkamer vast te stellen dat het 
onderzoek volledig is, noch de regeling van de procedure voort te zetten.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 127, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering stelt dat "wanneer het on-

derzoek volledig is, laat de raadkamer, ten minste vijftien dagen vooraf in een daartoe be-
stemd register melding maken van dag en uur van de verschijning(...)".

Dat echter, zoals het bestreden arrest bevestigt, 148 nieuwe stukken werden toegevoegd 
aan het dossier van de procedure door het openbaar ministerie, gedurende de tweede fase 
van de regeling van de procedure bij toepassing van artikel 127, zesde lid, van het Wet-
boek van Strafvordering.

Dat het een vaste rechtspraak is dat de inverdenkinggestelde geen bijkomende onder-
zoeksdaden mag vragen aan de onderzoeksrechter na het verstrijken van de termijn be-
paald in artikel 127, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering of bij het beëindigen 
van bijkomende onderzoeksdaden die hij eventueel heeft kunnen vragen gedurende deze 
termijn (Cass. 14 november 2000, T. Strafr., 2001, p. 194).

De situatie is echter volledig verschillend indien vastgesteld wordt dat het strafdossier 
onvolledig is gedurende de eerste fase van de regeling van de procedure.

Dat in casu het dossier niet volledig was gedurende de regeling van de procedure aan-
gezien het openbaar ministerie het strafdossier vervolledigd heeft door toevoeging van 
148 stukken.

Dat door te stellen dat de raadkamer een dossier volledig mag beschouwen, hoewel 
nieuwe stukken werden neergelegd door het openbaar ministerie na de eerste fase van de 
regeling van de procedure, zoals ingesteld door artikel 127, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, schendt het bestreden arrest de voorschriften van artikel 127 van het 
Wetboek van Strafvordering.

[...]
1.2 Tweede onderdeel
Hoewel het algemeen principe van verdediging en van artikel 6 van het verdrag van de 

rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden eist dat de inverdenkinggestelde 
het recht heeft om bijkomende onderzoeksdaden te vragen met betrekking tot elk stuk dat 
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zich in het strafdossier bevindt, gedurende de eerste fase van de regeling van de procedu-
re.

Dat door de procedure te regelen zonder dat eiseres haar rechten van verdediging heeft 
kunnen uitoefenen, onder meer het recht om bijkomende onderzoeksdaden te vragen ten 
aanzien van alle stukken van het dossier, het bestreden arrest eveneens het algemeen prin-
cipe van de rechten van verdediging geschonden heeft en de voorschriften van artikel 6 
van het Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

[...]
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 235 bis §1 van het Wetboek van Strafvordering. 
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep meent dat het niet bevoegd is om een dagvaarding ten gronde nietig 

te verklaren, in de mate dat het [hof van beroep] meent alleen bevoegd te zijn te mogen 
oordelen over de regelmatigheid van de gevoerde procedure met betrekking tot het onder-
zoek.

Grieven
Het artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering laat toe aan de kamer van inbe-

schuldigingstelling zich uit te spreken over de wettelijkheid van de stukken van de proce-
dure en is niet beperkt tot de stukken van het onderzoek.

Dat het voorschrift van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering heel duide-
lijk is en niet voor interpretatie vatbaar is.

Dat de wetgever de controle van alle stukken van de procedure beoogde en niet alleen 
de stukken van het onderzoek.

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij toepassing van de wet van 12 maart 1998 
een absolute controle gekregen heeft over het gerechtelijk onderzoek.

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij toepassing van artikel 235bis, §1, van het 
Wetboek van Strafvordering een controle heeft over alle stukken van de procedure.

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht is alle stukken van het dossier van 
de procedure te beoordelen.

Dat het arrest stelt dat het [hof van beroep] zonder bevoegdheid is om een dagvaarding, 
om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, nietig te verklaren.

Het bestreden arrest schendt het wettelijk voorschrift door de gevraagde controle door 
eiseres, zoals bepaald in artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, niet uit te 
voeren betreffende een uitgebrachte dagvaarding ten gronde terwijl de termijn van beroep 
tegen de verwijzingsbeslissing van de raadkamer niet verstreken was.

[...]
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat de tenlastelegging B nl. witwassen voor een bedrag van 

minstens 5.000.000 BEF, dat zich in de kluis van de SP bevond, nog niet verjaard is en 
dat de dies a quo van de verjaringstermijn niet 29 maart 1991 is, maar wel 13 juni 1991, 
doordat eiseres nog het codenummer van de brandkast kende op die datum.

Grieven
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Het misdrijf van witwassen een aflopend misdrijf is (Cass. 31 oktober 1995, T.V.R., 
1996, p 635).

Dat de dies a quo van de verjaringstermijn inzake witwassen de dag is dat de inverden-
kinggestelde bewust bezit heeft genomen van de zaken omschreven in artikel 42, 3°, van 
het Strafwetboek .

Dat het misdrijf echter telkenmale kan voltrokken worden indien de auteur één van de 
daden bepaald door de wet, begaat (Cass. 21 juni 2000, J.T., 2000, p. 788).

Dat eiseres stelde dat de verjaring van de strafvordering was ingetreden.
Dat echter, zonder enige nadelige erkentenis, eiseres de dies a quo genomen heeft, niet 

de dag waarop de SP gelden die in de kluis waren geplaatst, heeft ontvangen, maar op de 
dag waarop eiseres haar functies van nationaal secretaris van de SP beëindigd heeft, nl. op 
29 maart 1991, om daarna commissaris-generaal van BLOSO te worden en dit vanaf 1 
april 1991.

Dat eiseres de sleutel achtergelaten heeft in de kast genaamd "Vandevelde", in haar bu-
reel, op 29.3.1991, waar de opvolgster van eiseres er bezit van genomen heeft op dezelfde 
dag.

Dat op die datum, nl. sinds het ontslag, eiseres in de onmogelijkheid was nog toegang 
te hebben tot deze kluis.

Dat, de laatste gestelde daad van eiseres deze was op 29 maart 1991, op het ogenblik 
van het verlaten van haar functie.

Dat in ieder geval, en zelfs indien de datum van 13 juni 1991, quod non, zou weerhou-
den worden en zonder rekening te houden met de eventuele daden van stuiting van de ver-
jaring is deze verkregen ten laatste op 13 juni 2001.

Dat de weerhouden stelling in het bestreden arrest nl. dat de verjaring maar kan begin-
nen wat betreft de tenlastelegging "heling" op datum wanneer eiseres het codenummer 
van de kluis heeft medegedeeld aan haar opvolgster, zonder enige relevantie is en tevens 
zonder enig gevolg op de verjaring wat betreft de tenlastelegging.

Dat daaruit voortvloeit dat op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest, dit had 
dienen vast te stellen dat de verjaring was ingetreden van de openbare vordering met be-
trekking tot de tenlastelegging B.

[...]
4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  stelt  dat  de tenlastelegging A met betrekking tot  de zogezegde 

valsheid in geschrifte niet verjaard is omdat het gebruik van de valse stukken vandaag nog 
een nuttig effect kan hebben, nl. door de omstandigheid dat de bedragen van deze cheques 
niet op een correcte manier zijn ingeschreven in de boekhouding van de SP.

Dat het bestreden arrest verder stelt dat er redelijkerwijze mag aangenomen worden dat 
de verjaring van de openbare vordering met betrekking tot de tenlastelegging van valsheid 
in geschrifte nog geen aanvang heeft genomen.

Grieven
De dies a quo van de verjaringstermijn voor wat betreft het gebruik van valse stukken 

bepaald wordt, rekeninghoudend met het nuttig effect dat de inverdenkinggestelde mag 
verwachten van dat vals stuk.

Dat de dies a quo van de verjaring van de openbare vordering, wat betreft de valsheid 
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in geschrifte bepaald wordt door de datum van het ogenblik dat het vals stuk het nuttig ef-
fect niet meer heeft dat inverdenkinggestelde ervan verwachtte. (Cass. 1 februari 1984, 
Pas., 1984, 1, p. 617).

Dat Uw Hof aldus heeft geoordeeld in het uitgesproken arrest bij Verenigde Kamers op 
23.12.1998  inzake  AGUSTA-DASSAULT  (Cass.  (Ver.  Kamers),  23  december  1998, 
JLMB, 1998, p. 61)

Dat volgens de stelling van het openbaar ministerie in de boekhouding van de SP valse 
stukken (cheques) zouden zijn, nl. niet correct ingeschreven.

Dat als dusdanig er dient nagegaan te worden welke het nuttig effect was van deze zo-
gezegde valse stukken.

Dat in casu deze valse stukken (cheques) vermeld werden in de boekhouding van de 
SP.

Dat de overweging dat de valsheid in geschrifte nog zou voorkomen in de boekhouding 
van de SP, vandaag, zonder belang is in onderhavig strafdossier aangezien het criterium 
volgens het Hof is na te gaan welke de dies a quo is van de verjaringstermijn betreffende 
valsheid in geschrifte, dus de datum is waarop het gebruik toeliet het nuttig effect te berei-
ken dat de betrokkene ervan verwachtte.

Dat in casu, indien men de stelling van het openbaar ministerie aanvaard, quod non, het 
beoogde doel van deze valse stukken (cheques), zou geweest zijn het financieel verslag 
over de jaarrekeningen van de SP goedgekeurd te krijgen door de controlecommissie.

Dat artikel 25 van de wet van 4 juli 1989 (houdende beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven alsmede de financiering en de open boekhouding van de politieke 
partijen) het verlenen van subsidies afhankelijk stelt van het oprichten van een vennoot-
schap door de SP onder vorm van een vzw en dit conform de voorschriften van artikel 22 
van bovenvermelde wet.

Dat bij afwezigheid van de goedkeuring van de controlecommissie volgens de voor-
schriften van artikel 24 van bovenvermelde wet, de politieke partijen geen subsidies ont-
vangen.

Dat in casu de controlecommissie het financieel verslag over de jaarrekeningen van de 
SP heeft goedgekeurd op 28 mei 1991.

Dat bijgevolg, de SP de subsidies bekomen heeft waar ze recht op had.
Dat als dusdanig, indien de stelling van het openbaar ministerie zou bijgetreden wor-

den, volgens dewelke de boekhouding van de SP rekening zou houden met valse stukken 
(cheques), quod non, het nuttig effect van dit gebruik van de valse stukken bereikt zou 
zijn op die datum en het misdrijf voltrokken.

Dat, zoals eiseres het heeft vermeld in haar besluiten, zonder rekening te houden met de 
eventuele daden tot stuiting van de verjaring, deze ingetreden is op 28 mei 2001.

Dat bijgevolg, op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest, dit had dienen vast 
te stellen dat de openbare vordering met betrekking tot de tenlastelegging A verjaard was.

Dat met betrekking tot de verjaring van de strafvordering in verband met de tenlasteleg-
ging A - de zogezegde 4 valse stukken (cheques), de datum van de laatste cheque 8 juni 
1989 is.

Dat bijgevolg, zoals reeds werd aangehaald in besluiten, zonder rekening te houden met 
de eventuele daden tot stuiting van de verjaring en zonder enige nadelige erkentenis, de 
verjaring is ingetreden voor de laatste cheque ten laatste op 8 juni 1999.

Dat de verjaring dan eveneens is ingetreden voor de 3 cheques die voorheen werden on-
dertekend.
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Dat bijgevolg op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest, dit had dienen vast te 
stellen dat de verjaring was ingetreden van de openbare vordering met betrekking tot de 
tenlastelegging A.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 
- artikel 43 bis §§ 2 en 3, van de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen 

in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
De kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel vastgesteld 

heeft dat ze wettelijk was samengesteld en dat de magistraten van het Hof van Beroep te 
Brussel, niet dienden te bewijzen over een voldoende taalkennis te beschikken en dat de 
situatie bij de hoven van beroep te Antwerpen en te Gent enerzijds en te Brussel ander-
zijds, volledig verschillend zijn en onvergelijkbaar zodat de prejudiciële vraag te stellen 
aan het Arbitragehof zonder voorwerp was.

Grieven
Indien de toestand van de hoven van beroep te Antwerpen en te Gent enerzijds en van 

het Hof van Beroep te Brussel anderzijds inderdaad verschillend zou zijn, doordat in de 
eerste twee geen franstalig arrondissement is, hetgeen wel het geval is bij het Hof van Be-
roep te Brussel, dit verschil geen rechtvaardiging kan zijn dat tweetalige raadsheren zou-
den gezeteld hebben.

Dat blijkt uit artikel 43bis, §2, van de wet van 15 juni 1935, houdende het gebruik der 
talen in gerechtszaken, dat niemand kan benoemd worden tot een gerechtelijke functie bij 
het hof van beroep te Gent of te Antwerpen indien hij niet aantoont, door zijn diploma, dat 
hij de examens van licentiaat of doctor in de rechten heeft bekomen in het Nederlands..

Dat bovenvermelde vereiste niet voorgeschreven is te Brussel waar tenminste één derde 
van de raadsheren, benoemd als raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel, dient te be-
wijzen over een voldoende kennis van de Franse en de Nederlandse taal te beschikken bij 
toepassing van artikel 44bis, §3, van de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der ta-
len in gerechtszaken.

Dat deze verschillende behandeling belangrijk is aangezien eiseres diende te verschij-
nen voor een Nederlandstalige kamer van inbeschuldigingstelling waarvan één raadsheer 
van de zetel examens heeft afgelegd in de Franse taal, nl. raadsheer D. R..

Dat het feit dat in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel er arrondisse-
menten zijn die eentalig Frans zijn geen geldig argument is om het verschil in behandeling 
te rechtvaardigen.

Dat de wetgever, wanneer de procedure in de Nederlandse taal werd gevoerd, een ka-
mer van inbeschuldigingstelling had dienen samen te stellen met alleen maar raadsheren 
die examens hebben afgelegd in het Nederlands.

Dat deze vereiste de waarborg verschaft aan eiseres dat haar zaak door de raadsheren 
van de kamer van inbeschuldigingstelling volledig zal gehoord en verstaan worden.

Dat dit het geval zou zijn geweest mocht eiseres terechtgestaan hebben voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Antwerpen of te Gent.

Dat het feit dat in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel er eentalige 
Franstalige arrondissementen zijn, geen rechtvaardigingsgrond kan uitmaken.

Dat er als dusdanig een schending is van de gelijkheid tussen de Belgen en een discri-
minatie van de Nederlandstalige rechtsonderhorigen bij het Hof van Beroep te Brussel ten 
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opzichte van de rechtsonderhorigen vallend onder het gezag van het hof van beroep te 
Gent of te Antwerpen.

Dat het gepast is een prejudiciële vraag te stellen als volgt:
"Schendt het artikel 43bis, §§2 en 3, van de wet van 15juni 1935 houdende het taalge-

bruik in gerechtszaken de artikels 10 en 11 van de Grondwet die de rechtsonderhorige de 
waarborg verschaft die de keuze van de Nederlandse taal voor de procedure heeft gedaan, 
en vervolgd wordt in het rechtsgebied van de kamer van beroep (lees: het hof) te Antwer-
pen en Gent met zetelende raadsheren die examens hebben afgelegd als licentiaat of doc-
tor in de rechten in de Nederlandse taal terwijl deze waarborg niet verschaft wordt aan de 
rechtsonderhorige die vervolgd wordt voor het Hof van Beroep te Brussel.

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van G. V. B 
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.1. Tegen de beslissing tot verwijzing naar de correctionele rechtbank
Overwegende dat de raadkamer eiser naar de correctionele rechtbank verwijst 

na te hebben geoordeeld dat het onderzoek volledig is, dat er geen bijkomende 
onderzoekshandelingen dienen te worden bevolen en dat er tegen eiser voldoen-
de bezwaren bestaan;

Overwegende dat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij slechts tegen 
een arrest over het hoger beroep tegen een verwijzings-beschikking onmiddellijk 
cassatieberoep kunnen instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij overeen-
komstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering daartegen hoger beroep 
kunnen instellen;

Overwegende dat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij, na het ver-
strijken van de termijn bedoeld in artikel 127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek 
van Strafvordering, en de voltooiing van de eventueel door hen binnen deze ter-
mijn van de onderzoeksrechter verzochte bijkomende onderzoekshandelingen, de 
onderzoeksrechter om geen bijkomende nieuwe onderzoekshandelingen kunnen 
verzoeken;

Overwegende dat het de raadkamer toekomt te oordelen of, niettegenstaande 
de neerlegging van nieuwe stukken door het openbaar ministerie na het verstrij-
ken van de termijn bedoeld in artikel  127, vierde of vijfde lid,  Wetboek van 
Strafvordering, het onderzoek volledig is en of nieuwe onderzoekshandelingen 
dienen te worden bevolen;

Dat het oordeel van de raadkamer desbetreffende geen onregelmatigheid, ver-
zuim, of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, 
noch een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking oplevert en derhalve 
de inverdenkinggestelde geen grond tot hoger beroep verleent; 

Overwegende dat het bestreden arrest derhalve geen uitspraak doet met toepas-
sing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
1.2 Tegen de beslissing over de dagvaarding voor de feitenrechter
Overwegende dat ingevolge de verwijzingsbeschikking van 21 mei 2001, eiser 

op verzoek van het openbaar ministerie dezelfde dag gedagvaard werd om op 1 
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juni 2001 voor de correctionele rechtbank te verschijnen;

Overwegende dat, door eiser geroepen om deze dagvaarding nietig te verkla-
ren, het bestreden arrest oordeelt dat de kamer van inbeschuldiging-stelling als 
onderzoeksgerecht niet bevoegd is om een dagvaarding ten gronde te vernieti-
gen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, 
de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, 
op verzoek van een der partijen of zelfs ambtshalve, de regelmatigheid van de 
haar voorgelegde procedure onderzoekt; 

Overwegende dat de procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
als onderzoeksgerecht met toepassing van artikel 235bis, § 1, Wetboek van Straf-
vordering wordt voorgelegd, deze is die betrekking heeft op het gerechtelijk on-
derzoek en de regeling van de rechtspleging, maar niet deze die ingevolge de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer, niettegenstaande het daartegen inge-
stelde hoger beroep, ten gronde voor de feitenrechter wordt ingeleid; dat de ka-
mer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht geen rechtsmacht heeft 
om uitspraak te doen over de regelmatigheid van de procedure ingeleid voor de 
feitenrechter;

Dat het bestreden arrest bijgevolg geen uitspraak doet met toepassing van arti-
kel 235bis Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat het bestreden arrest evenmin uitspraak doet inzake bevoegd-
heid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, daar 
dergelijke beslissing inhoudt dat daardoor een bevoegdheidsconflict kan ontstaan 
dat enkel met een regeling van rechtsgebied kan worden opgelost, wat te dezen 
niet het geval is;

Overwegende dat  het  bestreden arrest  ook geen eindbeslissing is  noch uit-
spraak doet met toepassing van artikel 135 Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Onderzoek van de middelen
2.1 Eerste middel
Overwegende dat het eerste middel dat betrekking heeft op de beslissing tot 

verwijzing naar de correctionele rechtbank, gelet op de niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep tegen die beslissing, geen antwoord behoeft;

2.2 Tweede middel
Overwegende dat het tweede middel dat betrekking heeft op de beslissing over 

de dagvaarding voor de feitenrechter, gelet op de niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep tegen die beslissing, geen antwoord behoeft;

2.3 Derde middel
2.3.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat het gebruik van valse stukken voortduurt, zelfs zonder een 

nieuw feit of tussenkomst van de dader van de valsheid, zolang het door hem be-
oogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten handeling in zijn voordeel 
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en zonder dat hij zich ertegen verzet, het beoogde nut oplevert; 
Overwegende dat voor de bepaling van de aanvang van de verjaringstermijn, 

de rechter onaantastbaar oordeelt hoelang een vals stuk zonder verzet van de da-
der het beoogde nut oplevert of kan opleveren;

Dat het onderdeel dat geheel opkomt tegen deze beoordeling of het Hof ver-
plicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvanke-
lijk is;

2.3.2 Tweede onderdeel
Overwegende dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt welke de handeling 

is die het misdrijf witwassen van geld oplevert en die in aanmerking komt voor 
de aanvang van de verjaringstermijn;

Dat het onderdeel geheel opkomt tegen deze beoordeling of het Hof verplicht 
tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvan-
kelijk is;

3. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

B. Cassatieberoep van C. G.
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.1. Tegen de beslissing tot verwijzing naar de correctionele rechtbank
Overwegende dat het cassatieberoep op grond van de redenen vermeld in het 

antwoord op het cassatieberoep van G. V. B, niet ontvankelijk is;
1.2 Tegen de beslissing over de dagvaarding voor de feitenrechter
Overwegende dat het cassatieberoep van eiseres op grond van de redenen ver-

meld in het antwoord op het cassatieberoep van G. V. B niet ontvankelijk is;
2. Onderzoek van de middelen
2.1 Eerste middel
Overwegende dat het eerste middel dat betrekking heeft op de beslissing tot 

verwijzing naar de correctionele rechtbank, gelet op de niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep tegen die beslissing, geen antwoord behoeft;

2.2. Tweede middel
Overwegende dat het tweede middel dat betrekking heeft op de beslissing over 

de dagvaarding voor de feitenrechter, gelet op de niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep tegen die beslissing, geen antwoord behoeft;

2.3. Derde middel
Overwegende dat het middel, op grond van de redenen vermeld in het ant-

woord op het tweede onderdeel van het derde middel van G. V. B., niet ontvan-
kelijk is;

2.4. Vierde middel:
Overwegende dat het middel, op grond van de redenen vermeld in het ant-
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woord op het eerste onderdeel van het derde middel van G. V. B., niet ontvanke-
lijk is; 

2.5. Vijfde middel:
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat een der leden van de kamer van 

inbeschuldigingstelling die het bestreden arrest heeft gewezen, niet houder is van 
een diploma van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands;

Dat het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat vermits het middel niet ontvankelijk is op grond van de ei-
genheid van de cassatieprocedure en de reden van niet-ontvankelijkheid niet zelf 
het voorwerp uitmaakt van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag, 
er geen aanleiding is tot het stellen van de in het middel voorgestelde prejudicië-
le vraag aan het Arbitragehof;

3. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
12 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. K. Van den Cruysse en M. Senelle, Brussel.

Nr. 99

2° KAMER - 12 februari 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE – HUISZOEKING - 
GEVOLG.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE – HUISZOEKING - GEVOLG.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ANONIEME GETUIGE – HUISZOEKING - GEVOLG.

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN 
EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 17 - ANONIEME GETUIGE – HUISZOEKING - GEVOLG.

5º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - WET 24 FEB. 1921, ARTIKEL 7, § 3 - 
VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - HUISZOEKING - LOKALEN - PRIVÉWONING - TOEGANG.
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6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDOVENDE MIDDELEN - WET 24 FEB. 1921, 
ARTIKEL 7, § 3 - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - HUISZOEKING - LOKALEN - PRIVÉWONING - 
TOEGANG.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.2 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - INMENGING VAN HET 
OPENBAAR GEZAG - HUISZOEKING - WETTIGHEID.

8º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN 
EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 17 - ARTIKEL 17.2 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - 
INMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG - HUISZOEKING - WETTIGHEID.

1º, 2° 3° en 4° Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en 
artikel  17  IVBPR op  de  enige  grond  dat  zij  het  gevolg  is  van  inlichtingen  die  door  
anonieme getuigenissen zijn verkregen1. (Art. 8, EVRM; Art. 17, I.V.B.P.R.)

5º en 6° De in artikel 7, § 3, van de Wet van 24 februari 1921 genoemde officieren en  
anderen  mogen  ten  allen  tijde  huiszoeking  verrichten  in  lokalen  waarvan  werkelijke  
aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan  
van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen deel uitmaken van een 
woning2. (Art. 7, § 3, Drugwet)

7º en 8° De overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde huiszoeking is een bij  
artikel 8.2 EVRM en artikel 17.2 IVBPR toegestane inmenging van het openbaar gezag3.

(V.)

ARREST

(A.R. P.01.1534.N)

I. Bestreden uitspraak
II. Geding in cassatie
III. Cassatiemiddelen
Eiser L. V. D. B. stelt in een memorie de twee navolgende middelen voor:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de Grondwet betreffende de onschendbaarheid van de woning;
- artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Fundamen-

tele Vrijheden;
- artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten;
- artikelen 41 en 42 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 7, § 3, van de wet van 24 februari 1921 inzake verdovende middelen;
- artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 inzake de huiszoeking.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde de huiszoeking verricht door de verbali-

serende agenten regelmatig onder de volgende redengeving:

1 Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr 201.
2 Cass., 1 okt. 1996, AR P.96.0409.N, nr 342.
3 Cass., 27 okt. 1999, AR P.99.0715.F, nr 569.
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"Overwegende dat de inverdenkinggestelde de regelmatigheid van de op 28 september 
1999 op heterdaad uitgevoerde huiszoeking betwist.

Overwegende dat het ingevolge artikel 7 §3 van de wet van 24 februari 1921 betreffen-
de het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica aan 
de erin genoemde officieren en anderen toegelaten is te allen tijde huiszoeking te verrich-
ten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het vervaardi-
gen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die 
lokalen deel uitmaken van een woning (Cass., 1 oktober 1996, Arr. Cass., 1996, nr. 342, 
Cass., 15 december 1998, nr. 98.1530 N).

Overwegende dat vooraf geen bewijzen doch wel ernstige aanwijzingen moeten bestaan 
dat een misdaad of wanbedrijf werd gepleegd.

Overwegende dat uit het feitelijk onderzoek van de gegevens van het strafdossier blijkt 
dat de politie op het ogenblik dat de huiszoeking werd aangevat, beschikte over werkelij-
ke aanwijzingen dat in de woning van de inverdenkinggestelde het misdrijf, zoals om-
schreven in de tenlastelegging A, werd gepleegd.

Dat die werkelijke aanwijzingen terecht werden gesteund op de weliswaar anonieme 
maar zeer gedetailleerde en derhalve geloofwaardige verklaring (stuk 14), bevestigd door 
de navolgende eigen vaststellingen van de verbalisanten (stuk 10).

Dat uit de samenloop van deze feitelijke vaststellingen de politie op regelmatige wijze 
het bestaan van werkelijke aanwijzingen van het gepleegde misdrijf van vervaardiging, 
bezit, levering of te koop stellen van cannabis kon afleiden, hetgeen derhalve meer is dan 
het louter verbouwen van de planten.

Overwegende dat de kortstondige inkijk vanwege de politie over de tuinmuur van het 
pand van de inverdenkinggestelde heen geen schending vormde van het privé-leven van 
de inverdenkinggestelde.

Dat hierdoor evenmin een inbreuk op de onschendbaarheid van de woning werd ge-
pleegd aangezien die toen niet werd betreden."

Grieven
[Eiser] aanvoerde dat een huiszoeking een onderzoeksmaatregel (is) die een inbreuk 

uitmaakt op de onschendbaarheid van de woning (artikel 15 van de Grondwet) en op het 
recht op de eerbiediging van het privé-leven (artikel 8 EVRM en artikel 7 IVBPR).

In dat opzicht kan slechts een inbreuk hierop plaatsvinden in die gevallen die de wet 
bepaalt en de vorm die zij voorschrijft (artikel 15 van de Grondwet en artikel 8.2 EVRM).

De woning waarvan sprake in artikel 15 van de Grondwet omvat alle plaatsen die die-
nen tot de feitelijke huisvesting van een persoon, zijn familie of personeel en op voor-
waarde dat zij noch uit hun aard noch door hun bestemming een openbaar karakter heb-
ben. Die bescherming strekt zich tevens uit tot alle plaatsen waar de betrokkene recht op 
privacy bezit en soms zelfs waar hij zijn beroepsactiviteiten uitoefent met inbegrip van de 
schuren, stallingen en tuinen (Correctionele Rechtbank Brugge, dd. 20 november 1986, 
TVPR 1986-87 p. 134).

Dat de verbaliserende agenten via een ladder in de tuin van het pand gelegen G. te B., 
eigendom van [eiser] inkeken (eerste inbreuk op artikel 15 van de Grondwet en artikel 8 
EVRM).

Dat toen zij vaststelden dat zich in deze tuin een aantal cannabisplanten bevonden, zij 
overgingen tot huiszoeking op heterdaad.

Dat  de  huiszoeking op heterdaad evenwel  slechts  toegelaten is  voor  zover  (er)  een 
daadwerkelijk misdrijf (is) en dit voorafgaand wordt vastgesteld.

De bijzondere heterdaadprocedure is een uitzonderingsregime en haar toepassingsge-
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bied moet derhalve strikt worden benaderd. (Cass., 22 september 1981,  RW 1981-82, p. 
1271).

Vereiste is dat het betrokken misdrijf van te voren is vastgesteld. Het volstaat niet dat 
men poogt een misdrijf vast te stellen waarvan men op grond van vermoedens en aanwij-
zingen denkt dat het zich voordoet of heeft voorgedaan (Cass. 22 september 1981,  RW 
1981-82 ).

Men kan dus zijn bijzondere bevoegdheden niet aanwenden om een misdrijf op heter-
daad te gaan vaststellen. Men kan ze pas aanwenden eenmaal het misdrijf is vastgesteld. 
(Rechtspleging in de onderzoeksfase. Opspo-ringsonderzoek, p.141).

Dat de loutere vaststelling van verbouwing van cannabisplanten in de tuin van [eiser] 
evenwel geen strafbaar feit uitmaakt aangezien door de Koning nog geen uitvoeringsbe-
sluit werd uitgevaardigd dat het verbouwen van planten regelt zodat één en ander geen 
misdrijf kan uitmaken.

Dat door de verbalisanten door de loutere vaststelling van het bestaan van cannabis-
planten in de tuin van het pand gelegen G. A. bijgevolg geen misdrijf werd vastgesteld 
doordat zij nooit zonder huiszoekingsbevel de woning van de heer V. D. B. hadden mo-
gen betreden, laat staan opzoekingen verrichten.

Dat de verbalisanten zich evenmin kunnen beroepen op de toepassing van artikel 7 §3, 
4° van de wetgeving inzake verdovende middelen: vooreerst is er geen sprake van gebruik 
in groep; bovendien dient ook hier de specifieke heterdaadprocedure strikt toegepast te 
worden; ook hier is vereist dat vooraf geweten is dat het bedoelde misdrijf zich voordoet 
of heeft voorgedaan en is de wettigheid afhankelijk van de strikte naleving van de princi-
pes van artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering -  (zie commentaren Strafrecht 
drugs aflevering 29 maart 1998 nr. 15, 16, 17 - A. De Nauw, Tien jaar Drugwet 1985-95 - 
RW 1996-97, 456).

Dat door [eiser] voorafgaand de huiszoeking geen schriftelijke toelating tot huiszoeking 
werd verschaft.

Dat de anonieme klacht die verder door geen enkel gegeven gestaafd wordt geen aan-
leiding kon geven tot vervolging.

Dat het bestreden arrest door te besluiten tot de regelmatigheid van de huiszoeking op 
heterdaad, louter op grond van een anonieme verklaring en de vaststelling van een niet 
strafbaar feit ten onrechte voorhoudt dat aan de voorwaarden van de heterdaad procedure 
zoals voorzien in de artikelen. 41 en 42 van het Wetboek van Strafvordering voldaan was, 
voorwaarde die tevens in acht dient genomen te worden voor de toepassing van een huis-
zoeking in het kader van de bepalingen van artikel 7, §3 van de wetgeving inzake verdo-
vende middelen, de bepalingen van de artikelen 41 en 42 van het Wetboek van Strafvor-
dering, evenals de bepalingen van artikel 7, §3 van de voornoemde wet evenals artikel 15 
van de Grondwet voor wat betreft de onschendbaarheid van de woning evenals artikel 8 
van het Europees verdrag van de rechten van de mens en artikel 17 van het Internationaal 
verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten schendt en artikel 7 van de wet van 7 juni 
1969 inzake de huiszoeking."

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet inzake de motiveringsverplichting;
- de artikelen 41 en 42 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 7, § 3, van de wet (van 24 februari 1921) inzake verdovende middelen.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde ten onrechte de huiszoeking op heterdaad 
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door de verbaliserende agenten regelmatig op grond van volgende redengeving:
"Overwegende dat vooraf geen bewijzen doch wel ernstige aanwijzingen moeten be-

staan dat een misdaad of wanbedrijf werd gepleegd; Overwegende dat uit het feitelijk on-
derzoek van de gegevens van het strafdossier blijkt dat de politie op het ogenblik dat de 
huiszoeking werd aangevat beschikte over werkelijke aanwijzingen dat in de woning van 
inverdenkinggestelde  het  misdrijf  zoals  omschreven in  de tenlastelegging A werd ge-
pleegd; dat die werkelijke aanwijzingen terecht werden gesteund op de weliswaar anonie-
me maar zeer gedetailleerde en derhalve geloofwaardige verklaring (stuk 14), bevestigd 
door de navolgende eigen vaststellingen van de verbalisanten (stuk 10); dat uit de samen-
loop van deze feitelijke vaststellingen de politie op regelmatige wijze het bestaan van 
werkelijke aanwijzingen van het gepleegde misdrijf van vervaardiging, bezit, levering of 
te koop stellen van cannabis kon afleiden hetgeen derhalve meer is dan het louter verbou-
wen van de planten."

Grieven
Terwijl [eiser] aanvoerde dat de loutere vaststellingen van verbouwing van cannabis-

planten in de tuin van [eiser] geen strafbaar feit uitmaakt aangezien nog geen uitvoerings-
besluit werd uitgevaardigd dat verbouwen van planten regelt zodat één en ander geen mis-
drijf kan uitmaken.

Dat de verbalisanten zich evenmin konden beroepen op de toepassing van artikel 7, §3 
van de wetgeving inzake verdovende middelen en aanvoerde dat, voor zover deze bepa-
ling toch van toepassing zou zijn, ook dan de specifieke heterdaadprocedure strikt toege-
past dient te worden.

Ook hier is vereist dat vooraf geweten is dat het bedoelde misdrijf zich voordoet of 
heeft voorgedaan en is de wettigheid afhankelijk van de strikte naleving van de principes 
van artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering;

Door [eiser] werd aangevoerd dat de anonieme klacht die trouwens werd tegengespro-
ken door het buurtonderzoek door geen enkel objectief element gestaafd is en geen aanlei-
ding kon geven tot strafvervolging.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet op afdoende wijze weerlegt dat de louter ano-
nieme verklaring en de vaststelling van een niet strafbaar feit geen aanleiding kunnen ge-
ven tot een huiszoeking op heterdaad en toepassing van artikel 41 van het Wetboek van 
Strafvordering noch beschouwd kunnen worden als ernstige aanwijzingen van een eventu-
eel later vastgesteld misdrijf.

IV. Beslissing van het Hof
...
2. Onderzoek van de middelen
2.1 Eerste middel
Overwegende dat de appèlrechters, om de redenen die het arrest vermeldt, op 

onaantastbare wijze in feite oordelen dat op het ogenblik dat bij eiser huiszoe-
king werd verricht, er ernstige aanwijzingen bestonden dat eiser op zijn adres 
cannabis vervaardigde, in bezit had, leverde of te koop stelde;

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen deze beoordeling van de feiten 
door de rechters, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat een "weliswaar anonieme maar zeer gedetailleerde en der-
halve geloofwaardige verklaring" een ernstige aanwijzing kan uitmaken dat een 
misdrijf zich heeft voorgedaan;
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Dat een huiszoeking niet onregelmatig is en niet strijdig met artikel 8 EVRM 
en artikel 17 IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die 
door anonieme getuigenissen zijn verkregen;

Dat het middel, in zoverre het het arrest verwijt de regelmatigheid van derge-
lijke huiszoeking te hebben aangenomen, niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat het middel in zoverre het betrekking heeft op "de navolgen-
de eigen vaststellingen van de verbalisanten", voorafgaand aan de huiszoeking en 
uitgevoerd via een ladder in de tuin van een nabijgelegen pand, gericht is tegen 
een overtollige reden, mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat artikel 15 Grondwet bepaalt: "De woning is onschendbaar; 
geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in 
de vorm die zij voorschrijft";

Dat artikel 7, § 3, van de wet van 21 februari 1921 betreffende het verhandelen 
van  de  gifstoffen,  slaapmiddelen,  ontsmettingsstoffen  en  antiseptica,  bepaalt: 
"De officieren van gerechtelijke politie en de ambtenaren of beambten, daartoe 
door de Koning aangewezen, hebben toegang tot de apotheken, winkels en alle 
andere plaatsen bestemd voor de verkoop of de aflevering van de in de wet ge-
noemde stoffen, gedurende de uren dat zij voor het publiek toegankelijk zijn. Ge-
durende dezelfde uren hebben zij ook toegang tot de depots die bij de in het vo-
rig lid bedoelde plaatsen aansluiten, zelfs wanneer die depots voor het publiek 
niet toegankelijk zijn. Zij mogen ten allen tijde lokalen betreden welke dienen 
voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van die stoffen. Hetzelfde 
geldt voor de lokalen waarin de in het artikel 2bis, alinea 1, bedoelde stoffen in 
groep worden gebruikt";

Dat de vermelde wetsbepaling conform het artikel 15 Grondwet aldus gevallen 
van huiszoeking en de vormen ervan bepaalt; 

Overwegende dat het ingevolge voornoemd artikel 7, § 3, aan de erin genoem-
de officieren en anderen toegelaten is ten alle tijde huiszoeking te verrichten in 
lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen bestaan dat ze dienen voor het vervaar-
digen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de wet genoemde stoffen, zelfs 
wanneer die lokalen deel uitmaken van een woning;

Overwegende dat een overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde 
huiszoeking een bij artikel 8.2 EVRM en artikel 17.2 IVBPR toegestane inmen-
ging van het openbaar gezag is; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
2.2 Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden, eisers 

verweer verwerpen en beantwoorden en wettig hebben kunnen oordelen dat de 
uitgevoerde huiszoeking regelmatig is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvor-dering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
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gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van tweeënzeventig euro drieënvijftig cent 

verschuldigd.
12 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger – Advoca-
ten: mr. P. Buyck, Antwerpen.

Nr. 100

2° KAMER - 13 februari 2002

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
VAN BEROEP - ZAAK IN VOORTZETTING GESTELD MET HET OOG OP DE NEERLEGGING VAN CONCLUSIE 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ - MOGELIJKHEID VOOR BEKLAAGDE OM HET LAATST HET WOORD TE 
KRIJGEN - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN 
VERDEDIGING - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Wanneer uit de rechtspleging niet volgt dat de beklaagde, zelfs door tussenkomst  
van zijn raadsman, voor het hof van beroep de miskenning van zijn recht van verdediging  
heeft aangevoerd vóór of na de neerlegging van de conclusie van de burgerlijke partij op  
de terechtzitting waar dat hof de zaak in voortzetting heeft gesteld met het oog op die  
neerlegging,  kan  hij  dat  verweer  niet  voor  de  eerste  keer  voor  het  Hof  aanvoeren1.  
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(I. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1513.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 17 (lees: 19) oktober 2001 van 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt:

1 Zie Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.1339.F, nr. 162; 3 april 2001, A.R. P.99.1131.N, nr. 196.
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"Op de terechtzitting, waarop de zaak voor behandeling is vastgesteld en behandeld, 
dus op 17 september 2001, heeft de raadsman van (verweerster), de appellante Diners 
Club n.v., de verdaging van de zaak gevorderd om op (eisers) conclusie te kunnen ant-
woorden.

Het moet worden beklemtoond dat de conclusie van (eiser) woord voor woord de moti-
vering overneemt van de conclusie die hij op de terechtzitting van de Correctionele Recht-
bank te Hoei had genomen.

De zesde kamer van het Hof van Beroep te Luik heeft de terechtzitting op 20 september 
2001 vastgesteld om (verweerster) toe te laten haar conclusie neer te leggen.

(Verweerster) heeft in conclusie een middel aangevoerd volgens hetwelk (eiser), voor 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, in hoofdzaak de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling had gepleit, wat liet vermoeden dat hij schuld bekende.

Om te beginnen heeft hij dat nooit voor de Correctionele Rechtbank te Hoei gepleit.
In hoofdzaak was vrijspraak gepleit en subsidiair de opschorting van de uitspraak van 

de veroordeling.
Op de terechtzitting van 20 september heeft de raadsman van (eiser) het woord niet ge-

kregen om te antwoorden op (verweersters) conclusie, aangezien het de neerlegging van 
een dossier betrof.

Op de terechtzitting van 20 september heeft het hof (van beroep) de uitspraak van zijn 
arrest vastgesteld op 19 oktober van datzelfde jaar.

Op de terechtzitting werd (eisers) raadsman gemachtigd hem te vertegenwoordigen, 
aangezien hij Spanje, waar zijn woonplaats gelegen is, niet kon verlaten omdat hij nieuwe 
identiteitspapieren moest laten vervaardigen.

Hij is in België immers op 6 augustus het slachtoffer van een car-jacking geworden en 
zijn papieren zijn samen met zijn voertuig vernield.

Het hof (van beroep), dat kennisnam van de redenen van (eisers) afwezigheid op de te-
rechtzitting, merkte op dat hij gezocht had wat hem was overkomen, omdat hij in te dure 
wagens rondreed.

Dat wekt het vermoeden dat het hof (van beroep) niet helemaal onpartijdig is.
De procureur-generaal, de heer Rapaille, heeft in zijn vordering laten weten dat hij (ei-

ser) heel goed kende, aangezien hij kennisgenomen had van een andere zaak waarin deze 
nooit was aangeklaagd noch onder aanhoudingsbevel was geplaatst.

Dat wekt eveneens het vermoeden dat het parket partijdig is.
Ten slotte is het arrest gewezen op 19 oktober, waarbij (eisers) raadsman aanwezig was 

om de uitspraak bij te wonen. Toch bevat dat arrest een verschrijving, aangezien het ver-
ondersteld is te zijn uitgesproken op 17 oktober, wat niet waar is.

De griffie van het Hof van Beroep te Luik heeft (eiser) na de uitspraak van het arrest 
overigens verzocht om voor het hof vrijwillig te verschijnen om de verschrijving recht te 
zetten.

De raadsman van de geïntimeerde was daar evenwel niet mee belast, zodat er geen ge-
volg is gegeven aan dat verzoek".

IV. De beslissing van het Hof
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat uit de rechtspleging niet blijkt dat de beklaagde, zelfs door 

tussenkomst van zijn raadsman, voor het hof van beroep de miskenning van zijn 
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recht van verdediging heeft aangevoerd vóór of na de neerlegging van de conclu-
sie van verweerster op de terechtzitting van 20 september 2001, waar dat hof de 
zaak in voortzetting heeft gesteld met het oog op die neerlegging;

Dat die grief niet voor de eerste keer voor het Hof kan worden aangevoerd;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op het openbaar 

ministerie, vreemd is aan het bestreden arrest;
Overwegende dat eiser noch enige schending van wetsbepalingen noch enige 

miskenning van algemene rechtsbeginselen aanvoert met betrekking tot wat hij 
zelf als een "verschrijving" in de datum van het arrest bestempelt;

Dat het middel, wat al die punten betreft, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, ten slotte, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 

slaan, niet blijkt dat de appèlrechters hebben verklaard wat eiser hen verwijt;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering:

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mr. Landot, Luik.

Nr. 101

2° KAMER - 13 februari 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 35 - STAAT VAN DRONKENSCHAP - BEGRIP.

2º DRONKENSCHAP - STAAT VAN DRONKENSCHAP - ANDERE MISDRIJVEN - EENHEID VAN 
OPZET - VERENIGBAARHEID.

3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - STAAT VAN 
DRONKENSCHAP - ANDERE MISDRIJVEN - VERENIGBAARHEID.

1º Het in artikel 35, § 1, Wegverkeerswet, bedoelde begrip "staat van dronkenschap" moet  
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in de gewone zin van het woord worden verstaan en heeft betrekking op de toestand van  
een persoon die zijn daden niet meer blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het  
besef ervan te hebben verloren1. (Art. 35, § 1, Wegverkeerswet)

2º en 3° Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten  
aanzien van degene die, in die toestand, meerdere misdrijven pleegt. (Art. 65, eerste lid, 
Sw.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1523.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een in hoger beroep gewezen vonnis van 1 ok-

tober 2001 van de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel
Geschonden bepaling
- Artikel 149 van de Grondwet.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
(...)
Bij de beoordeling van de vraag of de feitelijke omstandigheden van 17 januari 2000, 

op grond waarvan (eiser) is vervolgd voor de strafrechters van Aarlen en Neufchâteau, a 
priori het bij artikel 65 van het Strafwetboek bedoelde collectieve misdrijf konden vor-
men, beslist het beroepen vonnis:

"Dat het rijbewijs van (eiser), die te Messancy om 18 uur is gecontroleerd, gedurende 6 
uur is ingetrokken;

Dat hij net in die tijdspanne opnieuw achter het stuur zou plaatsnemen, en, nog steeds 
onder invloed van alcohol (...), in een ongeval betrokken zou raken, de plaats van de aan-
rijding zou verlaten en zijn vlucht uiteindelijk onderbroken zou worden door de toestand 
van zijn voertuig;

Overwegende dat het aldus volkomen kunstmatig is het collectief misdrijf in aanmer-
king te nemen, aangezien de beklaagde, na te zijn onderschept en reeds onmiddellijk te 
zijn bestraft door de intrekking van zijn rijbewijs, opzettelijk verkozen heeft het hem op-
gelegde verbod te negeren en terug achter het stuur plaats te nemen en nieuwe misdrijven 
te plegen (...)".

Het beroepen vonnis grondt zijn beslissing op de overweging dat (eiser), die in staat 
van dronkenschap verkeerde, opzettelijk nieuwe misdrijven heeft willen plegen, zodat de 
eenheid van opzet van het collectief misdrijf, te dezen, per definitie niet aanwezig kon 

1 Zie Cass., 16 feb. 1971 (A.C., 1971, 581); SPREUTELS J.,  Intoxication alcoolique et ivresse ou état  
analogue en matière de circulation routière, nr. 40, in SCHUIND G., Traité pratique de droit criminel, 
dl. I, vierde uitg., aanv. 10.
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zijn.
Grieven
Dit is een tegenstrijdigheid in de motivering.
Staat van dronkenschap impliceert immers de vaststelling dat de betrokkene zijn daden 

niet meer blijvend beheerst (...).
Een dronken persoon verkeert, per definitie, in de absolute onmogelijkheid om opzette-

lijk nieuwe misdrijven te willen plegen.
Artikel 149 van de Grondwet bepaalt: "Elk vonnis is met redenen omkleed".
De in artikel 149 opgenomen vereiste veronderstelt dat elk vonnis afdoend en coherent 

gemotiveerd moet zijn (...).
Professor Dabin schrijft:
"Comment un jugement appuyé sur des motifs manifestement contradictoires, qui par 

conséquent s'annulent l'un l'autre, pourrait-il être regardé comme satisfaisant au précepte 
de la motivation des jugements? Que signifierait cette obligation de motiver qui ne serait 
que 'pure forme', donc simulacre?" (...).

Het Hof van Cassatie heeft zich bevoegd verklaard om na te gaan of de bodemrechter 
de bij hem aanhangig gemaakte feiten, met naleving van de grondwettelijke norm, af-
doend en coherent heeft beschreven met het oog op hun strafrechtelijke kwalificatie (...).

Het beschikkend gedeelte van het beroepen vonnis steunt op een kennelijk tegenstrijdi-
ge motivering, en schendt daarbij artikel 149 van de Grondwet.

Het beroepen vonnis moet bijgevolg worden vernietigd.
Tweede middel
Geschonden bepalingen
- Artikelen 55 tot 57, 65, 100 en 565 van het Strafwetboek.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Ondanks de voormelde overwegingen betreffende de vraag of (eisers) misdadig gedrag 

van 17 januari 2000 wel het bestanddeel eenheid van opzet van het collectief misdrijf ver-
toonde, heeft het beroepen vonnis beslist dat er bij misdrijven in verband met het besturen 
van een voertuig in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie, in geen geval sprake kon 
zijn van een collectief misdrijf, op de volgende gronden:

"Zo de achteraf gepleegde feiten zich in hetzelfde arrondissement hebben voorgedaan 
en aan een en dezelfde rechter worden voorgelegd, is het helemaal niet zeker dat hij het 
collectief  misdrijf  in  aanmerking kan nemen, aangezien,  enerzijds,  de eerste feiten de 
grondslag van de achteraf gepleegde feiten vormen (misdrijven I en J),  en, anderzijds, 
(...), de misdrijven van het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie en van 
dronkenschap, qua herhaling uitdrukkelijk aan bijzondere regels zijn onderworpen (...);

Dat de eerste rechter, bijgevolg, wegens het specifiek karakter van de telastleggingen 
terecht beslist heeft dat de feiten geen collectief misdrijf konden vormen met de buiten dat 
arrondissement berechte feiten;"

Dat het beroepen vonnis beslist dat de regels van de samenloop van misdrijven niet 
kunnen worden toegepast op misdrijven die verband houden met het besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie, of in een soortgelijke staat, om-
dat zij qua herhaling onderworpen zijn aan bijzondere regels (artikel 65 van het Strafwet-
boek).

Grieven
Met de voorgaande overwegingen heeft het beroepen vonnis de artikelen 54 tot 57 en 
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565 (herhaling), 65 (collectief misdrijf) en 100 van het Strafwetboek verkeerd geïnterpre-
teerd.

Het Hof van Cassatie neemt kennis van de schendingen van de wet door de rechtscolle-
ges die in laatste aanleg uitspraak doen (artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek).

Eerste onderdeel
Het beroepen vonnis beslist dat de regels betreffende de staat van wettelijke herhaling, 

opgenomen in de artikelen 54 tot 57, en 565 van het Strafwetboek, weerslag hebben op 
het toepassingsgebied van het collectief misdrijf (artikel 65 van het Strafwetboek).

Aldus miskent de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau de draagwijdte van die twee 
wettelijke concepten, die betrekking hebben op twee volledig verschillende hypotheses:

- de herhaling heeft betrekking op de toestand van een persoon die, na op strafrechtelijk 
gebied reeds te zijn veroordeeld (aanwezigheid van een gerechtelijk verleden), een nieuw 
misdrijf pleegt (...);

- het collectief misdrijf heeft daarentegen betrekking op degene die meerdere misdrij-
ven pleegt welke onderling met elkaar verbonden zijn, maar waarvan geen enkel is be-
recht door een definitief geworden veroordeling (geen gerechtelijk verleden met betrek-
king tot de misdrijven die het collectief misdrijf vormen) (...).

De regels van de herhaling, die betrekking hebben op een totaal andere hypothese dan 
die van het collectief misdrijf, hebben, per definitie, geen enkele weerslag op de beoorde-
ling, door de bodemrechter, van het al dan niet bestaan van een collectief misdrijf.

Te dezen vorderde verzoeker de toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek op het 
geheel van de misdrijven die hij op 17 januari 2000 heeft gepleegd.

Geen van die misdrijven is gepleegd, terwijl de voorgaande misdrijven reeds zijn be-
recht door een definitief geworden veroordeling.

Door zijn beslissing met redenen te omkleden op grond van de regels van de herhaling, 
die te dezen niet van toepassing zijn, schendt het beroepen vonnis de artikelen 54 tot 57, 
65 en 565 van het Strafwetboek.

Het vonnis moet bijgevolg worden vernietigd.
Daarenboven dient aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te worden gesteld in 

verband met artikel 65 van het Strafwetboek, als gewijzigd bij artikel 45 van de wet van 
11 juli 1994.

Artikel 65 van het Strafwetboek stelt immers een onderscheid in behandeling in tussen 
de personen die een collectief misdrijf hebben gepleegd (dit wil zeggen een enkel straf-
rechtelijk feit), naargelang de verschillende misdrijven in hetzelfde gerechtelijk arrondis-
sement zijn gepleegd (een enkele straf zal  worden uitgesproken, namelijk de zwaarste 
(art.65,  eerste lid, Sw.))  dan wel in verschillende gerechtelijke arrondissementen (elke 
rechter die van de feiten heeft kennisgenomen kan een straf uitspreken (art.65, tweede lid, 
Sw.)).

Aldus stelt de wetgever een verschil in behandeling in tussen personen die allen een en-
kel strafrechtelijk feit hebben gepleegd en zich bijgevolg in dezelfde situatie bevinden.

Bijgevolg kan de vraag worden gesteld of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wel 
zijn nageleefd.

Tweede onderdeel
Het beroepen vonnis schendt artikel 100 van het Strafwetboek, luidens hetwelk:
"Bij  gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, 

worden de bepalingen van het eerste boek van dit wetboek toegepast op de misdrijven die 
bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII 
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(Strafbare deelneming) en van artikel 85".
Het beroepen vonnis beslist dat artikel 65 van het Strafwetboek te dezen niet kan wor-

den toegepast "wegens het specifiek karakter van de telastleggingen".
Artikel 65 van het Strafwetboek maakt deel uit van het algemeen strafrecht.
Behoudens andersluidende wetsbepaling is  het  dus van toepassing op het  bijzonder 

strafrecht in zijn geheel.
Het bijzonder strafrecht betreffende de overtredingen van het Wegverkeersreglement 

bevat geen bepaling, krachtens welke de regels betreffende de samenloop van misdrijven 
niet van toepassing zijn op dat soort misdrijven.

Bijgevolg kon de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau zijn weigering om artikel 65 
van het Strafwetboek toe te passen, niet met redenen omkleden door op het specifiek ka-
rakter van de betrokken misdrijven te wijzen, zonder daarbij artikel 100 van het Strafwet-
boek te schenden.

Het beroepen vonnis moet derhalve worden vernietigd.
IV. De beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat de redenen van het bestreden vonnis, volgens hetwelk eiser, 

enerzijds, opnieuw achter het stuur had plaatsgenomen hoewel hij "nog steeds 
onder de invloed van alcohol" was, en, anderzijds, "opzettelijk verkozen heeft 
het hem opgelegde verbod naast zich neer te leggen en opnieuw achter het stuur 
plaats te nemen en nieuwe misdrijven te plegen", niet tegenstrijdig zijn;

Overwegende dat, voor het overige, het begrip "staat van dronkenschap", be-
doeld in artikel 35, § 1, van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer - wetsbepaling waarop de jegens eiser bewezen verklaarde telast-
legging K is gegrond -, in de gewone zin van het woord moet worden verstaan en 
betrekking heeft op de toestand van een persoon die zijn daden niet meer blij-
vend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef ervan te hebben verloren;

Dat staat van dronkenschap niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet oplevert 
ten aanzien van degene die, in die toestand, meerdere misdrijven pleegt;

Dat de appèlrechters bijgevolg wettig kunnen beslissen dat eiser, ondanks zijn 
staat van dronkenschap, "opzettelijk" heeft gehandeld, dit wil zeggen bewust an-
dere dan de reeds berechte misdrijven heeft gepleegd;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel in zijn geheel:
Overwegende dat de rechter in feite oordeelt of verschillende misdrijven de 

opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet;
Overwegende dat de appèlrechters de toepassing van artikel 65, tweede lid, 

van het Strafwetboek uitsluiten, door, met aanneming van de gronden van het be-
roepen vonnis, te beslissen "dat de misdrijven (te weten die welke gepleegd zijn 
op 17 januari 2000 te Messancy, waarvoor eiser op 14 februari 2001 door de 
Correctionele Rechtbank te Aarlen is veroordeeld, en die welke gepleegd zijn op 
17 januari 2000 te Neufchâteau, en die tot nieuwe vervolgingen hebben geleid) 
op een verschillend tijdstip en een verschillende plaats zijn gepleegd en niet on-
derling met elkaar verbonden zijn; dat zij niet voortvloeien uit eenzelfde misda-
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dig gedrag dat één enkel feit oplevert";
Dat zij hun beslissing op grond van die beoordeling in feite naar recht verant-

woorden;
Dat het middel, dat in werkelijkheid kritiek uitoefent op overtollige overwe-

gingen van het arrest, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Over de prejudiciële vraag:
Overwegende dat eiser, in het kader van het tweede middel, verzoekt om aan 

het Arbitragehof de volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Schendt artikel 65 van het Strafwetboek, als gewijzigd bij artikel 45 van de 

wet van 11 juli 1994, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het een 
onderscheid in behandeling instelt tussen de rechtsonderhorigen die een collec-
tief misdrijf hebben gepleegd, al naargelang zij, wegens verschillende misdrijven 
die een collectief misdrijf vormen, het voorwerp hebben uitgemaakt van hetzij 
vervolgingen voor een en dezelfde bodemrechter (artikel 65, eerste lid, van het 
Strafwetboek: verplichte veroordeling tot een enkele straf, namelijk de zwaarste), 
hetzij vervolgingen voor verschillende bodemrechters (artikel 65, tweede lid, van 
het Strafwetboek: mogelijke veroordeling tot twee of meerdere straffen)?";

Overwegende dat het Hof die vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te stellen, 
aangezien het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen eigen aan 
de cassatieprocedure;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Zegt dat er geen grond bestaat om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag 

te stellen;
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten. 
13 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 102

2° KAMER - 13 februari 2002

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE OM OP DE 
HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN – TERMIJN - DRAAGWIJDTE.

Het  recht  van  elke  beschuldigde  om  onverwijld,  in  een  taal  die  hij  verstaat,  en  in  
bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen  
hem  ingebrachte  beschuldigingen,  betreft  het  recht  van  verdediging  voor  het  
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vonnisgerecht; het is niet van toepassing op de verhoren die de politie verricht tijdens  
een strafrechtelijk vooronderzoek1. (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten van de Mens)

(V. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1540.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een arrest van 11 oktober 2001 van het Hof 

van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt een cassatiemiddel voor in een memorie, waarvan eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. De beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel:
Overwegende dat elke beschuldigde, krachtens artikel 6.3, a, van het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in-
zonderheid het recht heeft om onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in bij-
zonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de te-
gen hem ingebrachte beschuldigingen;

Overwegende dat die bepaling niet van toepassing is op de ondervragingen die 
door de politie verricht worden in de loop van een strafrechtelijk opsporingson-
derzoek; dat zij betrekking heeft op het recht van verdediging voor het vonnisge-
recht;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser, bij exploot van 8 okto-
ber 1999, is opgeroepen om op 20 oktober 1999 te verschijnen voor de Correcti-
onele Rechtbank te Nijvel;

Overwegende dat de oproeping met name vermeldt dat eiser ervan beschuldigd 
wordt als dader of mededader negen jachtwapens van verweerder te hebben ge-
stolen; dat die feiten gepleegd zijn te Terhulpen in de nacht van 30 tot 31 decem-
ber 1994; dat die dagvaarding, de daarin vermelde kwalificatie en het strafdos-
sier, dat vóór de terechtzitting ter beschikking van eiser is gesteld, hem hebben 
toegelaten zijn verdediging voor de bodemrechter voor te bereiden;

Overwegende dat, voor het overige, het arrest enerzijds beslist dat de telastleg-
ging is bewezen op grond van, met name, de bepaalde en met elkaar overeen-
stemmende verklaringen van twee andere beklaagden en van de getroffene, en, 
anderzijds, dat de twee getuigen, van wie eiser het overlijden betreurt, "niet echt 

1 Zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
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bijkomende inlichtingen in (eisers) voordeel hadden kunnen verstrekken";
Overwegende dat  uit  die  beoordeling niet  volgt  dat  de appèlrechters eisers 

recht hebben betwist om de hem tegengeworpen bewijzen te weerleggen, of dat 
zij uitspraak hebben gedaan over een telastlegging waarvan de aard en de reden 
hem niet  zijn  bekendgemaakt,  zodat  hij  voor hen geen geschikte verdediging 
heeft kunnen voorbereiden; dat zij aldus noch artikel 6.3, d, van dat Verdrag heb-
ben geschonden, noch eisers recht van verdediging hebben miskend;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen:

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening,
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Vauthier en Bartholomeeusen, Brussel.

Nr. 103

2° KAMER - 13 februari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - 
VERWIJZING NAAR HET HOF - DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP.

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF – CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE.

1º  en  2°  Het  onmiddellijk  cassatieberoep  van  de  beschuldigde  tegen  een  arrest  tot  
verwijzing van de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met  
toepassing  van de artt.  135 en 235bis  Sv.,  onderwerpt  alleen de schending  van de 
wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede 
lid, van dat wetboek, aan het toezicht van het Hof. (Artt. 292bis en 416, Sv.)

(D. en O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0046.F)

I. Bestreden uitspraak
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van 20 december 2001 van 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.

II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De beslissing van het Hof
1. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen tot verwijzing 

van de eisers naar het hof van assisen:
Overwegende dat het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen 

een arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak 
heeft gedaan met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering, alleen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook het 
onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid, van dat wet-
boek, aan het toezicht van het Hof onderwerpt;

Overwegende dat het arrest geen enkele wetsschending bevat en door geen en-
kele nietigheid is aangetast waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de 
zaak, aan het Hof is onderworpen;

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen om de ei-
sers gevangen te houden, genomen ter uitvoering van de beschikking van 14 sep-
tember 2001 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik:

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de beslissingen overeenkomstig de wet 
zijn gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
13 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 104

1° KAMER - 14 februari 2002

1º GEMEENTE - BELANGEN - LEEFMILIEU - INWONER - VORDERING IN RECHTE.

2º MILIEURECHT - GEMEENTE - BELANGEN - LEEFMILIEU - INWONER - VORDERING IN RECHTE.

3º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - BELANGEN - INWONER - LEEFMILIEU.

4º GEMEENTE - VORDERING IN RECHTE - BELANGEN - INWONER - HOEDANIGHEID.
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5º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - BELANGEN - INWONER - HOEDANIGHEID.

1º, 2° en 3° Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt,  
kunnen een of  meer inwoners dat  namens de gemeente doen ter  bescherming haar  
belangen; dat kunnen ze ook ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet  
optreedt, hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor  
het leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die  
bescherming  van  dit  aspect  van  het  leefmilieu  tot  haar  bevoegdheid  behoort  en  in 
dergelijk  geval  geacht  wordt  een  belang  te  hebben1.  (Art.  271,  §  1,  Nieuwe 
Gemeentewet; Art. 1, eerste lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 
bescherming van het leefmilieu)

4º en 5° Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter bescherming 
van haar belangen handelen ze ut universi en kunnen ze dat niet ut singuli,  in eigen 
naam voor een belang en voor de bescherming van een persoonlijk recht2 3. (Art. 271, § 
1, Nieuwe Gemeentewet)

(K. & Lido B.V.B.A. T. V. e.a.)

C 99.0032 N

Conclusie van Advocaat-generaal Dubrulle:

1. Tweede eiseres  exploiteert  sinds september 1996 de feestzaal " Lido 29 "  in  de  
Bogaardenstraat  te  Leuven.  Het  gebouw  behoort  toe  aan  eerste  eiseres,  die  tevens  
zaakvoerster is van tweede eiseres.

De eerste tot en met de derde verweersters bekloegen zich als omwonenden over de 
geluidsoverlast die door de exploitatie van de feestzaal zou worden veroorzaakt. Zowel  
eiseressen als de vierde verweerster (de stad Leuven) werden door eerste tot en met derde  
verweersters  gedagvaard  voor  de  Voorzitter  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Leuven,  zetelend  zoals  in  kort  geding.  Er  werd  aangevoerd  dat  eiseressen  inbreuken 
zouden plegen op de bepalingen van Vlarem II in verband met geluidshinder, zodat vierde  
verweerster,  in  haar  hoedanigheid  van  'gemeente',  tegen  eiseressen  een  zogenaamde 
milieustakingsvordering zou kunnen instellen overeenkomstig de wet van 12 januari 1993  
betreffende een vorderingsrecht  inzake  bescherming  van het  leefmilieu.  Aangezien de  
gemeente naliet  op te treden, stelden eiseressen op grond van artikel  271, §1 van de  
Nieuwe Gemeentewet die vordering namens de gemeente in en vorderden zij de staking 
van de beweerde inbreuken op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Bij  vonnis van 26 juni 1997 verklaarde de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg  te  Leuven de door eerste  tot  en met  derde  verweersters  ingestelde  vordering  
ongegrond.  Zij  tekenden hoger beroep aan tegen deze beslissing. Eiseressen tekenden  
incidenteel  hoger  beroep  aan  m.b.t.  hun  afgewezen  eis  wegens  tergend  en  roekeloos  
geding en vorderden tevens een vergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep.

Het vonnis van de eerste rechter werd door het bestreden arrest volledig hervormd. De  
appèlrechters verklaren de door eerste tot en met derde verweersters ingestelde vordering 
ontvankelijk en reeds gedeeltelijk  gegrond.  Het arrest  oordeelt  dat eiseressen inbreuk  
pleegden op artikel 5.32.2 van Vlarem II door op andere dagen dan zon- en feestdagen  
tussen  3  uur  en  7  uur  's  morgens  hun  inrichting  te  exploiteren  en  er  elektronische  
versterkers die muziek voortbrengen te gebruiken en beveelt hiervan de staking op straffe  
van verbeurte van een dwangsom van 100.000 frank per inbreuk. Voor het overige wordt 

1 Zie de conclusie O.M.
2 Idem.
3 Zie cass., 31 mei 1990, A.R. 8640, nr 575.



Nr. 104 - 14.2.02 HOF VAN CASSATIE 443 

een  deskundige  aangesteld  met  het  oog  op  een  nadere  evaluatie  van  een  eventuele  
overtreding van de bepalingen van Vlarem II inzake geluidshinder.

2.  Het ENIG MIDDEL tot  cassatie voert  de schending aan van artikel  149 van de  
Grondwet, artikel 271, §1 van de bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 gecodificeerde  
en bij artikel 1 van de Wet van 26 mei 1989 bekrachtigde bepalingen van de Nieuwe  
Gemeentewet  en  van  artikel  1  van  de  wet  van  12  januari  1993  betreffende  een  
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.

Milieu- en/of gemeentelijk belang?

In het eerste onderdeel van dit middel voeren eiseressen aan dat het optreden van de  
inwoners van de gemeente op grond van artikel  271, §1 Nieuwe Gemeentewet slechts  
mogelijk is wanneer er sprake is van een vordering waarbij de gemeente, als gemeente 
een persoonlijk of minstens een eigen belang heeft. 

Volgens eiseressen impliceert het door de wet van 12 januari 1993 in het voordeel van  
de  administratieve  overheden  ingestelde  vorderingsrecht  niet  dat  de  gemeente  in  die  
hoedanigheid een persoonlijk belang zou hebben bij het instellen van de rechtsvordering 
(de milieustakingsvordering) die het voorwerp uitmaakt van dit vorderingsrecht. Deze wet  
zou aan de procureur des  Konings,  de  administratieve overheden en onder bepaalde  
voorwaarden  de  milieuverenigingen  integendeel  een  vorderingsrecht  m.b.t.  de  
bescherming  van  het  leefmilieu  toekennen  zonder  dat  enig  persoonlijk  belang  moet  
worden  aangetoond.  De  appèlrechters  zouden  de  door  de  eerste  tot  en  met  derde  
verweersters  namens  de  vierde  verweerster  (de  Stad  Leuven)  ingestelde  
milieustakingsvordering dan ook ten onrechte ontvankelijk hebben verklaard, vermits een  
dergelijke vordering, bij gebrek aan belang van de gemeente, door de inwoners van de  
gemeente niet namens de gemeente kan worden ingesteld.

Eiseressen zijn tevens van oordeel dat de mogelijkheid die de gemeente heeft om de 
milieustakingsvordering in te stellen, bij stilzitten van de gemeente, niet kan toekomen  
aan de inwoner of inwoners die in rechte optreden namens de gemeente. Een combinatie 
van artikel 1 van de Wet van 12 januari 1993 en artikel 271, §1, eerste lid N. Gem. W.,  
zodat  de  inwoners  namens  de  gemeente  de  milieustakingsvordering  kunnen  instellen,  
wordt  niet  mogelijk  geacht,  in  tegenstelling  tot  een  quasi  unanieme  rechtspraak  en  
rechtsleer4.

Samengevat luidt de door het onderdeel gestelde vraag als volgt: is, bij het stellen van  
een milieustakingsvordering namens een gemeente, door haar inwoners, enkel een milieu-
belang dan wel ook een eigen gemeentelijk belang vereist. Of: is de bescherming van het  
leefmilieu een " eigen belang " van de gemeente? 

3. Vertrekpunt  voor  het  antwoord  is  het  gemeen  recht,  het  artikel  17  van  het  
Gerechtelijk  Wetboek,  dat  bepaalt:  "  De rechtsvordering kan niet  worden toegelaten,  
indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen ". Dit belang  
moet,  volgens  de  termen  van  het  artikel  18,  eerste  lid,  van  dit  Wetboek,  een  reeds  
verkregen en dadelijk belang zijn.

4 Zie hierover uitgebreid: A. COOLSAET, "Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: 
rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten", T. Gem., 1997, 154 en verwijzingen 
aldaar;  B. JADOT, "L'action en matière de protection de l'environnement organisée par la loi du 12 
janvier 1993: une action populaire ?", J.T., 1994, 440-441; S. VAN HECKE, "Drie jaar vorderingsrecht 
inzake bescherming van het leefmilieu: analyse van de eerste rechtspraak", T.M.R., 1996, 5; J. VAN 
DEN BERGHE, "De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van 
het  leefmilieu",  T.M.R.,  1993, 138. Recente rechtspraak: Voorz. Rb. Antwerpen, 2 februari 1999, 
A.J.T., 1998-99, 807, noot; Antwerpen, 11 oktober 1999, A.J.T., 1999-2000, 340, noot.
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In  het  zgn.  Eikendael-arrest  van  19  november  1982  oordeelde  het  Hof  "  dat  een  
rechtsvordering naar luid van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek niet kan worden  
toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen; dat, tenzij de wet anders  
bepaalt,  de  rechtsvordering  ingesteld  door  een  natuurlijke  of  rechtspersoon  niet  kan  
worden toegelaten, indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, dit wil  
zeggen een eigen belang; dat het algemeen belang geen eigen belang is in die zin "5. Het 
louter feit dat een (milieu)vereniging optreedt ter bevordering van haar statutair doel of  
ter behartiging van het algemeen belang levert  haar geen persoonlijk en rechtstreeks  
belang op. Het eigen belang van een rechtspersoon is immers alleen datgene wat zijn  
bestaan of zijn materiële en morele goederen, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede 
naam raakt.

Gelet op zijn gevolgen in milieuzaken heeft dit arrest rechtstreeks geleid tot de wet van  
12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,  
zoals blijkt uit de toelichting bij het wetsontwerp. Die wet bepaalt dan ook anders dan het  
artikel 17 Ger.W. Krachtens het artikel 1, eerste lid, van die wet stelt de voorzitter van de  
rechtbank  van  eerste  aanleg,  op  verzoek  van  de  procureur  des  Konings,  van  een  
administratieve overheid of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 van de  
wet,  het  bestaan  vast  van  een  zelfs  onder  het  strafrecht  vallende  handeling,  die  een  
kennelijke  inbreuk  is  of  een  ernstige  dreiging  vormt  voor  een  inbreuk  op  de  
milieuwetgeving.  De  voorzitter  kan  de  staking  bevelen  van  handelingen  waarvan  de  
uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering 
ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu (artikel 1, tweede lid van de wet).  
Aan de milieuverenigingen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 van de 
wet werd door de wetgever het recht verleend om bij de voorzitter van de rechtbank van  
eerste aanleg de zogenaamde " milieustakingsvordering " in te stellen, zonder dat deze  
verenigingen in VZW-verband het gebrek aan " een eigen belang " kan tegengeworpen  
worden6. Zoals bekend, is de wet van 12 januari 1993 het eindresultaat van een lange  
discussie  in  het  parlement  over  de  wenselijkheid  van  het  toekennen  van  een  
vorderingsrecht aan milieuverenigingen.

Niet alleen bepaalde VZW's maar ook de procureur des Konings en de administratieve  
overheden,  zoals  bijvoorbeeld  de  gemeente,  kunnen  op  grond  van  deze  wet  een  
milieustakingsvordering instellen. Moet de gemeente hiertoe, i.t.t. de milieuverenigingen,  
wel een persoonlijk en rechtstreeks belang kunnen aantonen of is deze vraag zinledig  
omdat de bescherming van het leefmilieu op het grondgebied van de gemeente sowieso tot  
de eigen belangen van de gemeente behoort7?

Ook het optreden in rechte van een administratieve overheid teneinde de naleving af te  
dwingen van de wetgeving waarop deze instantie toezicht houdt of ter behartiging van een 
algemeen belang (zoals de  bescherming van het  milieu) ontsnapt  in de regel niet  het  
vereiste van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek. Administratieve overheden kunnen  
zich immers niet beroepen op de schending van het algemeen belang dat ze behartigen 

5 Cass.,  19 november 1982, A.R. 3375,  A.C.,  1982-83, nr.  172, met concl.  van toenmalig eerste 
advocaat-generaal KRINGS, R.W., 1983-84, 2031, noot J. LAENENS; 7 juni 1984, A.R. 4107, nr. 576, en 
19 september 1996, A.R. C.95.0386.F, nr. 319,  R.C.J.B., 1997, 105, noot  O. DE SCHUTTER. Zie ook 
Cass., 25 okt. 1985, A.R. 4651, nr. 125,  R.W., 1985-86, 2412, telkens met concl. van Procureur-
generaal KRINGS.
6 J. VERLINDEN, " Het vorderingsrecht van de milieuverenigingen na de wet van 12 januari 1993 ", 
T.R.V. , 1993, 288.
7 Vgl.  B. JADOT, "L'action en matière de protection de l'environnement organisée par la loi du 12 
janvier 1993: une action populaire ?", J.T., 1994, 440-441.
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om aan te tonen dat ze voldoende belang hebben bij een rechtsvordering8.

Algemeen wordt aanvaard dat het vereiste van een persoonlijk en rechtstreeks belang  
(bedoeld in artikel 17 Ger.W.) eveneens van toepassing is op de burgerlijke vordering  
voor de strafrechter. De omstandigheid dat ze wordt ingesteld door een publiekrechtelijke  
rechtspersoon doet hieraan geen afbreuk. Derhalve wordt, bv. in stedenbouwzaken, de  
burgerlijke  partijstelling,  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  of  van  de 
gemachtigde  ambtenaar,  die  het  herstel  in  de  oorspronkelijke  staat  beoogt,  
onontvankelijk verklaard wanneer zij enkel strekt tot vrijwaring van het algemeen belang 
van de gemeente, c.q. het gewest9.

Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 plaatst de administratieve overheden evenwel  
op gelijke voet met de milieuverenigingen en het openbaar ministerie. Dit blijkt duidelijk  
uit  de  parlementaire  voorbereiding.  De  verruiming,  bij  amendement,  van  het  
toepassingsgebied tot alle administratieve overheden, die niet ab initio in het ontwerp  
was  voorzien,  werd  als  volgt  verantwoord:  "Er  is  geen  enkele  reden  om  de  
administratieve  overheden,  de  behouders  bij  uitstek  van  het  algemeen  belang,  niet  
hetzelfde  recht  toe  te  kennen  als  private  verenigingen  die  de  bescherming  van  een  
collectief milieubelang willen nastreven. Door de administratieve overheden op gelijke  
voet te stellen met milieuverenigingen, kan men ongetwijfeld een betere bescherming van 
het milieu bekomen. Tevens vermijdt men dat een private vereniging het monopolie zou  
bekleden om, naast het openbaar ministerie,  inbreuken en dreigende inbreuken op de  
milieuwetgeving te vervolgen"10.

Het  voornoemde  amendement  bouwde  voort  op  een  vroeger,  dat  de  
milieustakingsvordering  bijkomend  wilde  toekennen  aan  de  gemeenten  en  aan  de  
Procureur des Konings11. Bij de bespreking in de Kamercommissie Justitie drukte een lid  
kernachtig uit wat hiervan voor de gemeenten op processueel vlak de gevolgen zouden  
zijn:  "  Spreker  sluit  zich  aan  bij  het  amendement  van  de  heer  Eerdekens  dat  het  
vorderingsrecht  van de  milieuverenigingen  eveneens  aan de  gemeenten beoogt  toe  te  
kennen.  Er  is  geen  enkele  reden  waarom  de  administratieve  overheden,  die  zeer  
betrokken  zijn  bij  de  milieubescherming,  niet  over  dezelfde  rechten  en 
proceduremogelijkheden als een particuliere  vereniging zouden mogen beschikken "12.  
Kortom, het vorderingsrecht dat de wet aan de milieuverenigingen toekent die aan artikel  
2 van de wet van 12 januari 1993 beantwoorden, komt uiteraard ook in gelijke mate toe  
aan de gemeente. 

De gemeente kan bijgevolg als administratieve overheid een milieustakingsvordering  
instellen op basis van deze wet, zonder dat moet worden nagegaan of de bepalingen uit de  

8 A. CARETTE, "Wet betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu", R.W., 
1992-93, 1394.
9 Cass., 20 januari 1993, A.R. 9672 en 9894, nrs. 39 en 39ter, 25 april 1996, A.R. P. 94.1188 N, nr. 
129, 7 mei 1996, A.R. P. 94.1243 N, nr. 152. Zie ook Cass., 12 april 1994, R.W., 1994-95, 191, noot 
VANDEPLAS en  DECLERCQ. Toch  is  het  niet  uitgesloten  dat  een  stedenbouwmisdrijf  de  particuliere 
belangen - die duidelijk te onderscheiden zijn van het algemeen belang - van de gemeente of het 
gewest schaadt en schade berokkent aan een van deze publiekrechtelijke rechtspersonen (Cass., 5 
februari 1985, A.R. 8477, nr. 331). In die omstandigheden kunnen deze rechtspersonen zich, zoals 
ieder andere benadeelde persoon, burgerlijke partij stellen.
10 Amendement nr.  8  van  de  HH. volksvertegenwoordigers  DE CLERCK en  DE SMEDT,  Gedr.  St., 
Kamer, 1991-92 (B.Z.), nr. 556/5.
11 Amendement  nr.  7  van  de  H.  volksvertegenwoordiger  EERDEKENS,  Gedr.  St.,  Kamer,  1991-92 
(B.Z.), nr. 556/4; Verslag LANDUYT, Gedr. St., Kamer, 1991-92, nr. 556/6, 10.
12 Verslag LANDUYT, l .c.
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milieuwetgeving die werden overtreden haar wel het recht geven om een vordering in te  
stellen of zonder dat de gemeente een "eigen belang" in de zin van artikel 17 van het  
Gerechtelijk  Wetboek  hoeft  aan  te  te  tonen13.  Het  vorderingsrecht  van  de  
milieuverenigingen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 van de wet en  
van de gemeente als administratieve overheid vloeit rechtstreeks voort uit de wet14. 

4. Artikel 271, §1, eerste lid, N.Gem.W. laat toe dat een of meer inwoners namens de  
gemeente in rechte optreden, wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in  
rechte optreedt, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van  
het  geding  te  dragen  en  in  te  staan  voor  de  veroordelingen  die  mochten  worden  
uitgesproken. De gemeente is partij in het geding (of heeft, nauwkeuriger geformuleerd,  
de  hoedanigheid  van  materieelrechtelijke  procespartij)  en  wordt  hierin  door  een  of  
meerdere  inwoners  vertegenwoordigd15.  Het  is  de  wetgever  zelf  die  aan  de  formele  
procespartij, de inwoners van de gemeente, binnen de perken van artikel 271, §1, eerste  
lid, N.Gem.W. het recht heeft verleend om voor rekening van de gemeente in rechte op te  
treden.  Als  formele  procespartij  kunnen  de  inwoners  slechts  in  rechte  optreden  ter  
verdediging van de rechten en de belangen van de gemeente die zij vertegenwoordigen16.  
Dat artikel 271, §1, eerste lid, N.Gem.W. zich laat ontleden als een geval van wettelijke 
procesvertegenwoordiging strookt met de bedoeling van de wetgever de belangen van de 
gemeente te beschermen tegen het stilzitten van haar eigen bestuur17.

De  gemeente  kan  een  milieustakingsvordering  instellen,  zonder  dat  ze  haar  eigen  
belang  dient  aan  te  tonen,  precies  omdat  haar  vorderingsrecht,  het  weze  herhaald,  
rechtstreeks voortvloeit uit de wet en het doel ervan (de bescherming van het leefmilieu)  
op onweerlegbare wijze geacht wordt te behoren tot het eigen belang van de gemeente.  
Het  lijkt  dan ook de logica zelve  dat  de  inwoners  ook op grond van artikel  271,  §1  
N.Gem.W.  namens  de  gemeente  kunnen  optreden  indien  dit  bestuur  nalaat  de  
vorderingsrechten uit te oefenen waarvan de wetgever op onweerlegbare wijze het belang 
in hoofde van de gemeente aanneemt. De tekst  van deze bepaling noch de ratio legis  
ervan verzetten zich tegen een dergelijke interpretatie. De bescherming van het milieu is 
binnen het kader van de wet van 12 januari 1993 een belang dat de gemeente dient te  

13 F. TULKENS, "Les actions en justice des communes en matière d'environnement", Droit Communal, 
1995, 90: "Pour les communes en particulier, l'avantage de cette action en cessation réside dans le fait 
qu'elles ne doivent pas faire preuve de leur intérêt à agir. Celui-ci est présumé par la loi"; Zie ook: J. 
VERLINDEN, " Het vorderingsrecht van de milieuverenigingen na de wet van 12 januari 1993 ", T.R.V. , 
1993, 288 en 295. Anders: D. VAN ORSHAEGEN en H. THIJS, " Nogmaals over art. 271, §1 N. Gem. W. 
en  de  Wet  van  12  januari  1993  betreffende  een  vorderingsrecht  inzake  bescherming  van  het 
leefmilieu.  Het  I.S.V.A.G.-arrest:  een  eerste  commentaar  ",  A.J.T.,  1999-2000,  353:  "  Vooraleer 
toepassing kan worden gemaakt van artikel 271, §1, N. Gem. W. dient inderdaad ook nagegaan te 
worden of de gemeente wel een belang heeft in de zin van artikel 17 en 18 Ger. W. om de kwestieuze 
stakingsvordering in te stellen ".
14 Zie ook I. TRAEST, " De procedures zoals in kort geding inzake bescherming van het leefmilieu ", 
in:  De ontwikkeling van de procedures 'zoals in kort geding' ",  J. VAN COMPERNOLLE en  M. STORME 
(editors), Brussel, Bruylant, 1993, 174.
15 A. ALEN,  Proceshandelingen van en tegen gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, Maklu, 1980, p. 
68, nr. 60. Voor het onderscheid tussen de noties " materiële en formele procespartij ": K. BROECKX, " 
Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding ", R.W., 1994-95, p. 248, nr. 5.
16 J. VERLINDEN, " Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de rechtsvordering (art. 17 en 18 
Gerechtelijk Wetboek), Jura Falconis, 1987-88, 34.
17 A. COOLSAET, "Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: rechtsbescherming van 
een  gemeente  tegen  haar  eigen stilzitten",  T.  Gem.,  1997,  145,  met  uitgebreide  verwijzingen;  I. 
OPDEBEEK, " Rechtbescherming tegen het stilzitten van het bestuur ", Brugge, Die Keure, 1992, 351, 
nr. 699.
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behartigen en voegt zich dan ook bij het andere aspect van het collectief belang, namelijk  
het gemeentelijk belang dat de gemeente als vanzelfsprekend moet nastreven. Alleszins is  
het niet zo - zoals het onderdeel het stelt - dat een eigen gemeentelijk belang niet met dit  
specifiek belang zou kunnen gepaard gaan. 

De  omstandigheid  dat  artikel  1  van  de  wet  van  12  januari  1993  de  kring  van  de 
vorderingsgerechtigden beperkt tot de milieuverenigingen, de administratieve overheden 
en het parket en dus de individuele burger niet vermeldt doet daaraan geen afbreuk. De 
inwoners  die  in  rechte  optreden  op  grond  van  artikel  271,  §1,  eerste  lid,  Nieuwe  
Gemeentewet  handelen  immers  als  wettelijk  "vertegenwoordiger"  van  de  gemeente,  
namens  de  gemeente.  Zij  oefenen  slechts  het  vorderingsrecht  van  de  gemeente  uit18.  
Derhalve kunnen zij, indien voldaan is aan de voorwaarden van voornoemde bepaling als  
vertegenwoordiger  de  rechtsvorderingen  van  de  gemeente,  met  inbegrip  van  de  
milieustakingsvordering, instellen. De combinatie van beide vermelde en als geschonden 
aangewezen wetsbepalingen is dus perfect mogelijk. 

Het eerste onderdeel van het middel faalt bijgevolg naar recht.

Gemeentelijk en/of privaat belang?

5.  In het  tweede onderdeel voeren eiseressen in eerste instantie een schending van  
artikel 149 van de Grondwet aan. De appèlrechters zouden geen antwoord verstrekken op 
het verweer, in conclusie, van eiseressen dat eerste tot en met derde verweersters slechts  
hun eigen belang nastreefden. Ook op hun verweer dat er geen sprake was van inbreuken  
die  ernstige  gevolgen  voor  het  milieu  hebben,  zou  het  bestreden  arrest  niet  hebben  
geantwoord.

De appèlrechters  oordelen evenwel  dat  "  uit  het  voorwerp van de eis,  zoals  in  de  
dagvaarding  omschreven  duidelijk  blijkt  dat  (eerste  tot  en  met  derde  verweersters)  
vorderen dat de staking zou worden bevolen van inbreuken op de bepalingen van Vlarem 
II, hetwelk een besluit van de Vlaamse Regering vormt met voorschriften ter bescherming  
van het leefmilieu ". Tevens oordelen ze dat " de aard van de bepalingen waarvan de  
schending wordt  aangevoerd  duidelijk  de  bescherming van het  milieu betreffen  waar  
Vlarem II inzake geluidsnormen en ontspanningsinrichtingen ter discussie staat en dat uit  
de politieverordening van 23 september 1996 van de Stad Leuven betreffende de horeca  
verder blijkt dat er onder meer expliciet gewag wordt gemaakt van de toepasselijkheid  
van Vlarem I en II, o.m. de artikelen 57-61, derwijze dat alleen maar besloten kan worden 
dat ook die verordening de bescherming van het leefmilieu beoogt ". Op die wijze hebben  
ze  bedoeld eerstbedoeld verweer verworpen en beantwoord.  Ook op het  verweer van 
eiseressen dat er in casu geen sprake was van inbreuken die ernstige gevolgen voor het  
milieu hebben, werd op passende wijze geantwoord. De appèlrechters oordeelden immers  
" dat de ernst van de voorgehouden inbreuk op zich niet determinerend voorkomt om al  
dan niet een stakingsbevel op te leggen ".

Het aangevoerde motiveringsgebrek mist bijgevolg feitelijke grondslag.

6. Daarnaast  wordt  ook in  dit  onderdeel  de  schending van artikel  271,  §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet aangevoerd. Het bestreden arrest zou niet naar recht verantwoord 
zijn  vermits  door de appèlrechters  niet  wordt  vastgesteld  dat eerste  tot  en met  derde  
verweersters handelden ut universi, maar dat integendeel zou blijken dat zij optraden ut 
singuli.

Samengevat luidt de door dit onderdeel gestelde vraag als volgt: is, bij het instellen  

18 D. VAN GERVEN, " De milieuvordering ingesteld namens de gemeente " (noot onder Antwerpen, 14 
april 1998), T.B.B.R., 2000, (527), 529.
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van  een  milieustakingsvordering  namens  een  gemeente,  door  haar  inwoners,  een  
gemeentelijk belang, bij uitsluiting van een persoonlijk belang, vereist. 

De  inwoners  die  op  grond  van  artikel  271,  §1,  eerste  lid,  N.Gem.W.,  de  
rechtsvordering van de gemeente instellen, moeten " ut universi " in rechte optreden. In  
twee arresten oordeelde het Hof dat artikel 150 van de Gemeentewet (thans artikel 271,  
§1 N.Gem.W.) vreemd is aan de rechtsvordering van een inwoner die persoonlijk schade  
heeft geleden en op basis van een persoonlijk recht " ut singuli " handelt19. In het arrest  
van 31 mei 1990 ging het om een particulier die een vordering instelde die strekte tot de  
verwijdering van obstakels die de tegenpartij had aangebracht op een voetpad, om aldus  
weer vrije toegang te hebben tot zijn eigendom. Eiser in cassatie (de tegenpartij) voerde  
aan dat alleen de gemeente een rechtsvordering kan instellen tot verwijdering van een 
hindernis  die  het  gebruik  stoort  van  een  weg  die  openstaat  voor  het  publiek  in  het  
algemeen.  Samengevat  kwam  de  argumentatie  van  eiser  er  eigenlijk  op  neer  dat  
verweerster de belangen van de gemeente waarnam en dat ze de rechtsvordering van de  
gemeente niet kon instellen, zonder dat de bestendige deputatie daartoe machtiging had 
verleend  (terwijl  deze  vereiste  destijds  was  voorgeschreven  door  artikel  150  
Gemeentewet). De exceptie ontleend aan het gebrek van machtiging kon door het Hof  
eenvoudig verworpen worden omdat het Hof vaststelde dat de eisende partij ut singuli, ter 
behartiging van haar eigen belangen, optrad. 

Hiermee  verwant  is  de  te  dezen  onderliggende  vraag  of  het  (hoofdzakelijk)  eigen  
belang van de inwoner bij het instellen van de milieustakingsvordering verhindert dat hij  
deze vordering namens de gemeente instelt. Deze grief treft evenmin doel: op grond van  
de hierboven weergegeven redenen neemt het arrest aan dat de eerste tot en met derde  
verweersters handelden ut universi, meer bepaald ter bescherming van het leefmilieu van 
de gemeente. 

Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

7. Conclusie: verwerping.

___________________________

ARREST

(A.R. C.99.0032.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 oktober 1998 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 271, §1, van de bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 gecodificeerde en bij ar-

19 Cass., 19 december 1895, Pas., 1896, I, 48 en 31 mei 1990, A.R. 8640, nr. 575, R.W., 1990-91, 
749.
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tikel 1 van de wet van 26 mei 1989 bekrachtigde bepalingen van de Nieuwe Gemeente-
wet; 

- artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechter verklaart in de bestreden beslissing de door eerste tot en met derde ver-

weersters namens vierde verweerster ingestelde vordering ontvankelijk en reeds gedeelte-
lijk gegrond en de tegenvordering van de eiseressen op grond van tergend en roekeloos 
geding en tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond op grond van onder meer de vol-
gende overwegingen:

"(...) dat (eerste tot en met derde verweersters) op 27 januari 1997 de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven hebben geadieerd met een vordering op grond 
van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende het vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu en van artikel 271 van de Nieuwe Gemeentewet;

(...) dat zij samengevat stelden dat (de eiseressen) een kennelijke inbreuk pleegden op 
de milieuwetgeving, meer bepaald op bepalingen van Vlarem II inzake geluidshinder en 
inzake specifieke voorwaarden voor lokalen met dansgelegenheid, evenals op bepalingen 
inzake het toegelaten aantal aanwezigen in een dancingzaal vervat in een politiereglement 
van 2 april 1984 betreffende beveiliging tegen brand alsook in Vlarem II;

dat zij voorhielden dat de gemeente in gebreke bleef hiertegen op te treden en zij dien-
volgens verklaarden op grond van artikel 271, 1e lid, van de Gemeentewet namens de ge-
meente in rechte te ageren ten einde de staking te horen (bevelen) van de inbreuken;

(...)
(...) dat de stad Leuven (te dezen vierde verweerster) de ontvankelijkheid van de eis be-

twistte omdat het voorwerp van de eis niet voor een vordering op grond van artikel 271 
Gemeentewet vatbaar is (...)" (p. 2, nr. 1 van het aangevochten arrest);

En voorts:
"(...) dat de relevante feiten als volgt kunnen worden weergegeven:
- eerste (eiseres) heeft op 5 maart 1996 een pand aangekocht gelegen in de Bogaarden-

straat 29 te Leuven: het betreft een gebouw - daterend uit de vorige eeuw - dat op de ge-
lijkvloerse verdieping onder meer een vrij grote zaal omvat en zich bevindt op het einde 
van een huizenrij nabij het kruispunt met de Ravenstraat; in de diepte beschouwd vanuit 
de Bogaardenstraat heeft het gebouw langs de linkerzijde een gemene muur met tien an-
dere panden die gelegen zijn in de Ravenstraat en langs de rechterzijde met vier panden 
die gelegen zijn langs de Bogaardenstraat; de zaal - die tot achter de panden in de Bogaar-
denstraat komt - geeft achteraan uit op een open ruimte in trechtervorm die behoort tot de 
Mussenstraat;

- tweede (eiseres) is huurster van het pand en exploiteert er sedert 7 september 1996 
een feestzaal 'Lido 29', waarin ook al in 1995 - dus voor de aankoop door eerste (eiseres) - 
danspartijen werden georganiseerd; er werd door de burgemeester een muziekvergunning 
verleend voor een elektronisch versterkte installatie met een maximaal geluidsniveau van 
90 dB(A); eerste (verweerster) bewoont het pand nr. 31-33 gelegen rechts naast zaal Lido, 
tweede (verweerster) het pand nr. 35 in de Bogaardenstraat en derde (verweerster) een 
aanpalend pand in de Ravenstraat: deze drie panden hebben alle een gemene muur met de 
feestzaal; zij beklagen zich alle hoofdzakelijk over de geluidsoverlast die volgens hen ver-
oorzaakt wordt tijdens de dansavonden en waaromtrent herhaald metingen werden ver-
richt en klachten werden neergelegd;

- ingevolge de inwerkingtreding van de bepalingen uit Vlarem II werd zaal Lido 29, die 
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een vergunde inrichting was, een 'nieuwe inrichting' van de klasse 2 die aan veel strengere 
milieuwetgeving onderworpen werd dan voorheen, derwijze dat aanpassingswerken ver-
eist waren;

(...)
de vereiste milieuvergunning werd al aan de rechtsvoorganger van eerste (eiseres) afge-

leverd op 10 augustus 1995 voor een duur van twintig jaar en in die vergunning werd on-
der meer ook gewezen op de vereiste naleving van de algemene milieuvoorwaarden inza-
ke geluid en de sectorale milieuvoorwaarden inzake ontspanningsinrichtingen in Vlarem 
II" (pp. 3-4, nr.4 van het bestreden arrest);

En voorts:
"(...) dat (de eiseressen) en (vierde verweerster) de ontvankelijkheid van de vordering 

betwisten en desbetreffende stellen dat noch de voorwaarden gesteld in artikel 1 van de 
wet van 12 januari 1993, noch deze gesteld in artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet zijn 
voldaan;

(...) dat ingevolge artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 de Voorzitter van de recht-
bank van eerste aanleg bevoegd is om het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het 
strafrecht  vallende handeling die  een kennelijke  inbreuk is  of  een ernstige  bedreiging 
vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu; dat die be-
voegdheid wordt uitgeoefend op verzoek van de procureur des Konings, van een admini-
stratieve overheid of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 van genoemde 
wet, hetgeen betekent dat deze laatste een vereniging zonder winstoogmerk moet zijn; dat 
de voorzitter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is be-
gonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming 
van schade aan het leefmilieu;

(...) dat uit het voorwerp van de eis, zoals in de dagvaarding omschreven duidelijk blijkt 
dat (eerste tot en met derde verweersters) vorderen dat de staking zou worden bevolen van 
inbreuken op de bepalingen van Vlarem II, hetwelk een besluit van de Vlaamse Regering 
vormt met voorschriften ter bescherming van het leefmilieu; dat de aldus geformuleerde 
vordering duidelijk valt onder de bevoegdheidsomschrijving uit voormeld artikel 1;

(...) dat (eerste tot en met derde verweersters) zelf niet de hoedanigheid hebben van één 
van de drie actoren die in artikel 1 als belanghebbende actoren worden aangewezen om de 
stakingsvordering in te stellen, maar zich beroepen op artikel 271, §1, Nieuwe Gemeente-
wet en deze vordering aldus zijdelings instellen 'in naam van';

(...) dat naar luid van artikel 271, §1, alinea 1, Nieuwe Gemeentwet, één of meer inwo-
ners in rechte kunnen optreden namens de gemeente wanneer het college van burgemees-
ter en schepenen niet in rechte optreedt, mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om 
persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die 
mochten worden uitgesproken;

(...) dat in artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 een vorderingsrecht wordt ingesteld 
onder meer voor een 'administratieve overheid'; dat uit deze uitermate ruime begripsom-
schrijving - die ontleend blijkt aan de bevoegdheidsomschrijving uit artikel 14 van de ge-
coördineerde Wet op de Raad van State (cfr. Parl. Doc. Kamer, zittijd 1991-92, nr. 556/6) 
- moet worden afgeleid dat iedere overheid wiens beslissingen voorwerp kan zijn van een 
vernietigingscontentieux de vordering kan instellen;

(...) dat het college van burgemeester en schepenen een administratieve overheid is zo-
als bedoeld in voormeld artikel 1 en dus de nodige hoedanigheid heeft om de stakingsvor-
dering in te stellen telkens er een kennelijke inbreuk werd begaan of er een ernstige drei-
ging bestaat voor een inbreuk op (het) milieurecht; dat te dezen bijgevolg niet dienend is 
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of krachtens het milieurecht zelf waarvan de naleving wordt nagestreefd - te dezen onder 
meer Vlarem II - het recht om administratief of in rechte op te treden aan het college van 
burgemeester en schepenen dan wel aan de burgemeester alleen wordt toevertrouwd;

(...) dat artikel 271, §1, op niet beperkende wijze de mogelijkheid instelt voor de inwo-
ners van de gemeente om zijdelings namens de gemeente op te treden in rechte in de ge-
vallen waarin het college van burgemeester en schepenen zulks nalaat; dat uit geen enkel 
wettelijk voorschrift kan worden afgeleid dat dit beginsel niet geldt voor de uitoefening 
van het vorderingsrecht neergelegd in artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 (vgl. J. 
Van Den Berghe, De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu, Tijdschrift Milieurecht, 1993, 134-143);

(...) dat het college van burgemeester en schepenen, dat op 24 oktober 1996 door de 
raadsman van (eerste tot  en met derde verweerster) werd aangezocht om op te treden 
krachtens het milieurecht, niet stelt dat het voornemens was om in rechte op te treden, 
maar integendeel uit de brief van 13 januari 1998, namens het college van burgemeester 
en schepenen gestuurd aan de Milieu-inspectie (Aminal) blijkt dat wordt aangestuurd op 
aanpassing van de vigerende Vlarem-normen;

(...) dat evenmin dienend is dat (eerste tot en met derde verweersters) hun geschil met 
(de eiseressen) zouden kunnen laten beslechten door de vrederechter, nu de uitoefening 
van het vorderingsrecht op grond van de wet van 12 januari 1993 hoegenaamd geen subsi-
diair  karakter  werd  verleend,  maar  e(r)  integendeel  werd  mee  beoogd  een  autonome 
rechtsingang volgens de regels van het kort geding in te stellen;

(...) dat de vordering van (eerste tot en met derde verweersters), zijdelings ingesteld in 
naam van het college van burgemeester en schepenen van (vierde verweerster), zodoende 
ontvankelijk is" (pp. 7-10, nrs. 9-14 en nr.16 van het aangevochten arrest);

En voorts:
"(...) dat (eerste tot en met derde verweersters) slechts een staking van de door hen ge-

ïncrimineerde feiten kunnen uitlokken indien zij het bewijs leveren dat deze een kennelij-
ke inbreuk betreffen of een ernstige dreiging voor een inbreuk op één of meer bepalingen 
van de rechtsregels inzake bescherming van het leefmilieu;

(...) dat uit de bewoordingen van de wet van 12 januari 1993 moet worden afgeleid dat 
in beginsel iedere inbreuk voor een stakingsbevel in aanmerking komt, wanneer na zorg-
vuldig onderzoek alleen maar kan worden aangenomen dat een voorschrift inzake milieu-
bescherming werd miskend of dat een ernstige bedreiging hiervoor voorhanden is; dat de 
ernst van de voorgehouden inbreuk op zich dus niet determinerend voorkomt om al dan 
niet een stakingsbevel op te leggen;

(...) dat de aard van de bepalingen waarvan schending wordt aangevoerd duidelijk de 
bescherming van het milieu betreffen waar Vlarem II inzake geluidsnormen en ontspan-
ningsinrichtingen ter discussie staat (algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygi-
ëne); dat uit de politieverordening van 23 september 1996 van (vierde verweerster) betref-
fende de horeca verder blijkt dat er onder meer expliciet wordt gewag gemaakt van de 
toepasselijkheid van Vlarem I en Vlarem II (onder meer de artikelen 57-61), derwijze dat 
alleen (m)aar kan worden besloten dat ook die verordening de bescherming van het leef-
milieu beoogt;

(...) dat niet dienend is dat, zoals (de eiseressen) beweren, slechts in één van de drie 
panden van (eerste tot en met derde verweersters) geluidsoverlast zou zijn vastgesteld; dat 
aan de uitoefening van de bevoegdheid in artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet immers 
niet als voorwaarde is gesteld dat de agerende inwoner persoonlijk nadeel zou ondervin-
den van het in gebreke blijven van de overheid met betrekking tot een beweerde inbreuk 
of ernstige dreiging hiervoor" (pp. 10-11, nrs. 18-20 van het aangevochten arrest).
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Grieven
1. Eerste onderdeel 
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen 

één of meer inwoners bij toepassing van artikel 271, §1, van de Nieuwe Gemeentewet in 
rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om per-
soonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die 
mochten worden uitgesproken.

Het optreden van de inwoners van een gemeente namens deze laatste, is slechts moge-
lijk wanneer er sprake is van een vordering waarbij de gemeente, als gemeente, een per-
soonlijk, minstens een eigen belang heeft. 

De inwoners van een gemeente hebben krachtens artikel 271, §1, van de Nieuwe Ge-
meentewet het recht om, wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rech-
te optreedt om met betrekking tot een dergelijke vordering haar belangen te verdedigen, 
namens de gemeente in rechte op te treden.

Eerste tot en met derde verweersters stelden te dezen namens de gemeente een sta-
kingsvordering in tegen eiseressen bij toepassing van de wet van 12 januari 1993 betref-
fende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. Eerste tot en met derde 
verweersters voerden hierbij aan dat de gemeente, te dezen vierde verweerster, als een 
"administratieve overheid" in de zin van artikel 1 van de aangehaalde wet van 12 januari 
1993 diende te worden beschouwd, en aldus principieel gerechtigd was om de bewuste 
stakingsvordering tegen de eiseressen in te stellen.

Het in de wet van 12 januari 1993 bedoelde vorderingsrecht wordt toegekend aan de 
procureur des Konings, de administratieve overheden en - onder bepaalde voorwaarden - 
de milieuverenigingen; het vorderingsrecht met betrekking tot  de bescherming van het 
leefmilieu impliceert evenwel niet dat de aldus wettelijk vastgelegde titularissen van dit 
vorderingsrecht een persoonlijk belang zouden hebben bij het instellen van de rechtsvor-
dering die het voorwerp uitmaakt van dit vorderingsrecht. Een dergelijk "eigen" belang 
wordt evenmin van rechtswege vermoed, nu door de wet van 12 januari 1993 aan de pro-
cureur des Konings, de administratieve overheden en onder bepaalde voorwaarden de mi-
lieuverenigingen integendeel een vorderingsrecht met betrekking tot de bescherming van 
het leefmilieu wordt toegekend zonder dat enig persoonlijk belang moet worden aange-
toond.

Het vorderingsrecht dat door de wet van 12 januari 1993 onder meer aan de administra-
tieve overheden wordt toegekend, strekt immers niet tot de vrijwaring van de belangen 
van de desbetreffende administratieve overheid, maar beoogt louter de bescherming van 
het leefmilieu.

De appèlrechter kon de door eerste tot en met derde verweersters namens vierde ver-
weerster ingestelde vordering dan ook niet wettig ontvankelijk verklaren, nu deze vorde-
ring betrekking heeft op een stakingsvordering in de zin van de wet van 12 januari 1993, 
die - bij gebrek aan een belang van de gemeente - door de inwoners van de gemeente niet 
namens de gemeente kan worden ingesteld.

Het in de wet van 12 januari 1993 bedoelde vorderingsrecht kan bovendien slechts wor-
den uitgeoefend door de procureur des Konings, de administratieve overheden en - onder 
bepaalde voorwaarden - de milieuverenigingen, en derhalve niet door de individuele in-
woners van een gemeente.

Hieruit volgt dat de appèlrechter, door de tegen de eiseressen ingestelde vordering ont-
vankelijk te verklaren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de arti-
kelen 271, §1, van de bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 gecoödificeerde en bij artikel 
1 van de wet van 26 mei 1989 bekrachtigde bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en 1 
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van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu).

2. Tweede onderdeel 
Eén of meer inwoners van een gemeente, kunnen wanneer het college van burgemees-

ter en schepenen niet in rechte optreedt, bij toepassing van artikel 271, §1, van de Nieuwe 
Gemeentewet weliswaar in rechte optreden namens de gemeente mits zij onder zeker-
heidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan 
voor de veroordelingen die moeten worden uitgesproken, doch vermogen niet namens de 
gemeente op te treden "ut singuli", dit wil zeggen ter vrijwaring van hun individuele be-
langen; het optreden namens de gemeente door de inwoners van deze laatste vereist im-
mers dat de desbetreffende inwoners "ut universi", dit wil zeggen ter vrijwaring van de 
gemeentelijke belangen, in rechte optreden. 

De eiseressen voerden dienaangaande het volgende aan:
"(Er) dient ten zeerste getwijfeld te worden aan de bedoelingen van (eerste tot en met 

derde verweersters), die uiteindelijk enkel privaat zijn en die niets te maken hebben met 
het collectief belang van de burger.

Uiteraard dienen (eerste tot en met derde verweersters) een collectief belang te hebben 
voor het instellen van hun vordering in de plaats van de gemeente en de beweerde inbreu-
ken dienen uiteraard ernstige gevolgen voor het milieu te hebben, hetgeen in casu niet het 
geval is.

Zeer opvallend in dit verband is het feit dat er, uitgaande van het kadasterplan, nog 
maar liefst 16 andere buren zijn, die aan het pand van (de eiseressen) grenzen, met name 
de buren, wonende in de Bogaardenstraat 37, 39 en 41 en de Ravenstraat 54, 56, 58, 60, 
62 en 66, en de mensen die wonen in de Mussenstraat.

Van al deze buren grenst hun tuin aan de feestzaal Lido 29, maar blijkbaar hebben zij 
geen klachten ! Nochtans is het overgrote deel van deze mensen eveneens zogezegd 'anti-
Lido', gelet op de affiches voor hun raam, en staan zij allen zogezegd achter de VZW De 
Keiberg, die door het buurtcomité werd opgericht enkel en alleen met het doel de vernieti-
ging van de dancing van (de eiseressen) te bekomen. In die omstandigheden is het werke-
lijk frappant dat deze mensen de procedure bij uitstek, waarbij zij de Lido 29 het zwijgen 
zouden kunnen opleggen blijkbaar niet steunen... Of zou de hinder dan toch beperkt zijn ? 
..." (punt 4 op p.9 van de namens de eiseressen ingediende (eerste) "beroepsconclusie").

Het hof van beroep verstrekt geen antwoord op deze conclusie van de eiseressen en om-
kleedt de bestreden beslissing derhalve niet regelmatig met redenen, nu niet wordt geant-
woord op het verweermiddel waarbij de eiseressen stelden dat eerste tot en met derde ver-
weersters slechts hun privaat belang nastreefden en er te dezen geen sprake was van in-
breuken die "ernstige gevolgen voor het milieu hebben".

De appèlrechter stelt integendeel vast dat eerste tot en met derde verweersters "zich alle 
hoofdzakelijk (beklagen) over de geluidsoverlast die volgens hen veroorzaakt wordt tij-
dens de dansavonden en waaromtrent herhaald metingen werden verricht en klachten wer-
den neergelegd" (p.3 in fine - p.4 van het aangevochten arrest); uit de bestreden beslissing 
blijkt aldus dat eerste tot en met derde verweersters de vordering namens de gemeente in-
stelden ter vrijwaring van hun private belangen, met name de bescherming tegen de ge-
luidsoverlast waarvan zij naar eigen zeggen persoonlijk te lijden hebben.

Het hof van beroep verantwoordt het bestreden arrest dan ook niet naar recht, nu de te-
gen de eiseressen namens vierde verweerster ingestelde vordering ontvankelijk wordt ver-
klaard, niettegenstaande niet wordt vastgesteld dat eerste tot en met derde verweersters 
deze vordering instelden ter vrijwaring van de gemeentelijke belangen, doch integendeel 
blijkt dat eerste tot en met derde verweersters handelden ter vrijwaring van hun private 
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belangen.
Hieruit volgt dat de appèlrechter, door niet te antwoorden op de aangehaalde appèlcon-

clusie van de eiseressen, de bestreden beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 149 van de Grondwet) en bovendien niet wettig verantwoordt, nu 
niet wordt vastgesteld dat eerste tot en met derde verweersters handelden "ut universi" 
doch integendeel blijkt dat zij optraden "ut singuli" (schending van artikel 271, §1, van de 
bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 gecoödificeerde en bij artikel 1 van de wet van 26 
mei 1989 bekrachtigde bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet):

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat, krachtens artikel 271, §1, eerste lid,  van de Nieuwe Ge-

meentewet, wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte 
optreedt, een of meer inwoners namens de gemeente in rechte kunnen optreden, 
mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het ge-
ding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten worden uitge-
sproken;

Dat aldus een of meer inwoners namens de gemeente kunnen optreden ter be-
scherming van de belangen van de gemeente wanneer het college van burge-
meester en schepenen niet in rechte optreedt;

Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, on-
verminderd de bevoegdheid van andere rechtscolleges op basis van andere wets-
bepalingen, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de 
procureur des Konings, van een administratieve overheid of van een rechtsper-
soon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vaststelt van een zelfs onder het 
strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu;

Dat een gemeente op grond van die bepaling een vordering tot staking kan in-
stellen ter bescherming van het leefmilieu of ter voorkoming van een ernstige 
dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied voor zover die bescherming 
van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort; dat de gemeente 
in dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben;

Dat uit de samenhang van beide voornoemde artikelen volgt dat wanneer het 
college van burgemeester en schepenen in die omstandigheden niet in rechte op-
treedt, een of meer inwoners namens de gemeente in rechte kunnen optreden tot 
bescherming van het leefmilieu;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat, wanneer een of meer inwoners in rechte optreden op grond 

van artikel 271, §1, van de Nieuwe Gemeentewet, zij ut universi handelen; dat 
dit artikel geen toepassing vindt wanneer inwoners van de gemeente, ut singuli, 
in eigen naam optreden voor een belang en voor de bescherming van een per-
soonlijk recht;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat de aard van de bepalingen waarvan de 
schending wordt aangevoerd duidelijk de bescherming van het milieu betreffen 
waar Vlarem II inzake geluidsnormen en ontspanningsinrichtingen ter discussie 
staat; dat "uit de politieverordening van 23 september 1996 van de stad Leuven 
betreffende de horeca verder blijkt dat er onder meer expliciet gewag wordt ge-
maakt van de toepasselijkheid van Vlarem I en Vlarem II (onder meer de artike-
len 57-61), derwijze dat alleen maar kan besloten worden dat ook die verorde-
ning de bescherming van het leefmilieu beoogt";

Dat het arrest met die redenen het verweer van de eiseressen dat de verweer-
sters sub 1, 2 en 3 de vordering instelden ter vrijwaring van hun private belangen 
en dat er geen sprake was van inbreuken die ernstige gevolgen voor het milieu 
hebben, verwerpt en beantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest op grond van die redenen aanneemt dat de ver-

weersters sub 1, 2 en 3 handelden ut universi;
Dat het arrest aldus artikel 271, §1, van de Nieuwe Gemeentewet niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

14 februari 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete –  Verslaggever: mevr. 
Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle – Advocaten: mrs. De Gryse en 
Gérard.

Nr. 105

1° KAMER - 14 februari 2002

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN VORDERING NIET DEZELFDE ALS DIE VAN EEN LATERE 
RECHTSVORDERING TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN - GEVOLGEN.

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is 
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen,  
volgt  niet  noodzakelijk  dat  de  rechter  een  aanspraak  kan  aannemen,  waarvan  de 
grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde1. (Art. 23, Ger.W.)

(N.V. UNILEVER BELGIUM & B.V. VAN DEN BERGH EN JURGENS T. D.A.K.C.)

ARREST

(A.R. C.99.0088.N)

1 Cass., 27 maart 1998, A.R. C.97.0091.F, nr 174.
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 9 februari  1998 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging van het Hof 
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- 23 tot en met 27 en 780 van het Gerechtelijk Wetboek;
- 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het door de eiseressen ingestelde hoger beroep niet ge-

grond,  bevestigt  de  bestreden  beschikking  van  3  mei  1996 van de Voorzitter  van de 
Rechtbank van Koophandel van Turnhout, zetelend in kortgeding, en verwijst eiseressen 
in de kosten, wijst de door de eiseressen ingeroepen exceptie van rechterlijk gewijsde af 
en oordeelt dat "de eerste rechter in de bestreden beschikking (...) terecht heeft geoordeeld 
dat de vordering van (verweerster) ontvankelijk was"; het bestreden arrest motiveert deze 
beslissing (p. 7) op grond van de overweging "dat het huidig geschil betrekking heeft op 
de vordering waarbij aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd gevraagd wordt de 
dwangsom op te heffen, op te schorten of te verminderen; dat enkel deze rechter die de 
dwangsom heeft opgelegd over deze vordering vermag te oordelen met uitsluiting van een 
andere rechter"; "( ... ) de omstandigheid dat in een hoger beroep tegen een beschikking 
van de beslagrechter, waarin een vordering tot opheffing, vermindering of opschorting 
van de dwangsom niet werd gesteld (noch kon gesteld worden), dit hof in het motiverend 
gedeelte van een arrest van een andere mening was toegedaan, geen inbreuk vermag te 
maken op de beoordelingsbevoegdheid en -vrijheid van de rechter die de dwangsom heeft 
opgelegd betreffende de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen".

Grieven
1.0. De eiseressen lieten in hun verzoekschrift in hoger beroep (p. 8-9) en in hun be-

roepsconclusie (p. 7-8) tot staving van de ingeroepen exceptie van gewijsde, gelden dat de 
in hoger beroep bestreden beschikking waarbij de stelling van verweerster werd aanvaard, 
ten onrechte opnieuw een geschilpunt beslechtte dat reeds voorheen was beslecht door het 
Hof van Beroep te Antwerpen in zijn arresten van 2 juni 1993 en 6 januari 1996; dat zo-
wel deze vroegere procedures als de huidige procedure immers de vraag betroffen of de 
beschikking van 22 maart 1991 van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 
Turnhout voldoende duidelijk en precies was om verweerster toe te laten de draagwijdte 
van de veroordeling correct in te schatten; dat de procedures die aanleiding gaven tot de 
arresten van 2 juni 1993 en 6 januari 1996 een betwisting betroffen omtrent de tenuitvoer-
legging van de beschikking van 22 maart 1991 waarbij de vraag naar de duidelijkheid van 
deze beschikking het voorwerp van een betwisting tussen partijen vormde (beroepscon-
clusie van de eiseressen, p. 4, nr. 5). Het arrest van 2 juni 1993 stelde uitdrukkelijk vast 
dat de "huidige betwisting omtrent de tenuitvoerlegging draait rond een beweerde ondui-
delijkheid in  de beschikking van de Voorzitter  van de Rechtbank van Koophandel  te 
Turnhout van 22 maart 1991" (beroepsconclusie eiseressen, p. 5, nr. 6,lid 4). In hetzelfde 
arrest oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat niet was aangetoond dat de be-
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schikking van 22 maart 1991 onduidelijk of onvoldoende precies zou zijn geformuleerd 
derwijze dat (verweerster) niet kon weten wat haar verplichtingen eruit volgend waren 
(beroepsconclusie van de eiseressen, p. 6,eerste lid). Het hof van beroep bevestigde in zijn 
eindbeslissing van 3 januari 1996 zijn eerdere beslissing en stelde meer bepaald dat reeds 
bij het arrest van 2 juni 1993 werd beslist dat de beschikking van 22 maart 1991 duidelijk 
en voldoende precies geformuleerd was derwijze dat (verweerster) kon en moest weten 
wat haar verplichtingen eruit volgende waren (beroepsconclusie van de eiseressen, p. 6, 
nr. 7,lid 1-2).

De eiseressen voerden in hun beroepsconclusie (p. 6) aan dat de huidige vordering van 
verweerster, gesteund op artikel 1385 quinquies Gerechtelijk Wetboek d.i. op de "onmo-
gelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen", en strekkend tot het horen opheffen 
of opschorten van de bij beschikking van 22 maart 1991 opgelegde dwangsom, uitging 
van een beweerde dwaling omtrent de juiste "omvang" van bedoelde beschikking.
De tot staving van bedoelde "onmogelijkheid" ingeroepen grond, betrof de vraag naar de 
duidelijkheid van de beschikking van 22 maart 1991, geschilpunt waarover het hof van 
beroep in zijn arresten van 2 juni 1993 en 3 januari 1996 reeds uitspraak had gedaan (be-
roepsconclusie, 8-9). De eiseressen, met verwijzing naar het proefschrift van T. over het 
"gezag van het rechterlijk gewijsde" voerden op omstandige wijze aan dat het formele 
verschil tussen de betroffen vorderingen -enerzijds een "executiegeschil" voor de beslag-
rechter, anderzijds een procedure op grond van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wet-
boek- voor de exceptie van rechterlijk gewijsde irrelevant was nu in beide procedures een-
zelfde essentieel geschilpunt -de (on)duidelijkheid van de beschikking van 22 maart 1991- 
rees dat in de vroegere arresten van 2 juni 1993 en 3 januari 1996 reeds beslecht was (be-
roepsconclusie, p. 8; verzoekschrift in hoger beroep, p.9). De exceptie van rechterlijk ge-
wijsde veronderstelt inderdaad geen volkomen formele identiteit van voorwerp en oorzaak 
tussen de betrokken vorderingen doch strekt tot het vermijden dat een tweede rechter een-
zelfde reeds beslecht -betwist- feitelijk of rechtspunt andermaal zou dienen te beslechten 
hetgeen zou kunnen leiden tot tegenstrijdige of onverenigbare uitspraken (beroepsconclu-
sie, p. 8; verzoekschrift in hoger beroep, p. 9).

1.1. Eerste onderdeel 
Het bestreden arrest dat de ingeroepen exceptie van gewijsde afwijst op grond van het 

formele onderscheid tussen de betrokken procedures meer bepaald op grond van de vast-
stelling dat het huidig geschil een vordering betrof waarbij aan de rechter die de dwang-
som had opgelegd gevraagd werd de dwangsom op te heffen, op te schorten of te vermin-
deren in tegenstelling tot de andere ingeroepen vroegere procedure -hoger beroep tegen 
een beschikking van  de beslagrechter-  die  dergelijke  vordering niet  betrof,  antwoordt 
noch door eigen motivering noch door eventueel beaamde motieven van de eerste rechter, 
op de bovenvermelde omstandig ontwikkelde middelen waarbij eiseressen in hun conclu-
sie lieten gelden dat -en waarom- de exceptie van rechterlijk gewijsde niet onderworpen 
was aan de vereiste dat de betrokken procedures formeel op dezelfde vorderingen -louter 
formele identiteit van voorwerp en oorzaak- zouden betrekking hebben doch dat het vol-
doende was, zoals in casu, een -aan beide vorderingen- essentieel geschilpunt nl. het pro-
bleem van de (on)duidelijkheid omtrent de draagwijdte van de beschikking van de Voor-
zitter van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout van 22 maart 1991, reeds, in de 
vroegere procedure, beslecht was.

Het bestreden arrest is, bij gebrek aan antwoord op deze in conclusie tot staving van de 
exceptie van gewijsde ingeroepen middelen, niet regelmatig gemotiveerd en houdt derhal-
ve schending in van artikel 149 Grondwet.

1.2. Tweede onderdeel 
De exceptie van gewijsde in de zin van de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechte-
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lijk Wetboek is niet onderworpen aan de vereiste dat de ingeroepen vroegere beslissing, 
waarop de exceptie is gesteund, gewezen is in het kader van een rechtsvordering waarvan 
het voorwerp en de oorzaak identiek zijn aan of volledig overeenstemmen met die van de 
rechtsvordering in het kader waarvan de exceptie wordt ingeroepen. Het is voor bedoelde 
exceptie voldoende dat een aanspraak of een geschilpunt in beide instanties dermate gelijk 
is dat de rechter een aanspraak zou aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met 
het vroegere gewijsde.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het de afwijzing van de exceptie van 
gewijsde steunt op de loutere vaststelling dat de tot staving van de exceptie ingeroepen 
eerdere beslissing gewezen was in een instantie "waarin de vordering tot opheffing, ver-
mindering  of  opschorting  van  de  dwangsom  niet  werd  gesteld  (noch  kon  gesteld 
worden)", m.a.w. louter steunt op een formeel onderscheid tussen de twee betrokken vor-
deringen en blijkbaar als irrelevant of onvoldoende beschouwt het door eiseressen inge-
roepen feit dat in de ingeroepen vroegere arresten eenzelfde essentieel geschilpunt reeds 
beslecht was, de juiste betekenis van de exceptie van rechterlijk gewijsde miskent en deze 
exceptie onderwerpt aan een voorwaarde die niet strookt met de wet, derhalve schending 
inhoudt van de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek.

1.3. Derde onderdeel 
a. Het gezag van het rechterlijk gewijsde, in de zin van de artikelen 23 tot en met 27 

Gerechtelijk Wetboek, komt toe aan hetgeen om redenen van het geschil dat voor de rech-
ter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodza-
kelijke grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het de exceptie van gewijsde verwerpt 
omdat de tot staving van de exceptie ingeroepen "andere mening" van hetzelfde hof van 
beroep (slechts) voorkwam "in het motiverend gedeelte" van het ingeroepen arrest, zonder 
rekening te houden met het in conclusie (zie eerste onderdeel) ingeroepen feit dat het in-
geroepen "gewijsde" betrekking had op een essentieel geschilpunt -de (on)duidelijkheid 
van de beschikking van 22 maart 1991 zodat verweerster de draagwijdte ervan al dan niet 
juist kon inschatten-, bovenvermelde regel miskent, derhalve schending inhoudt van de 
artikelen 23 tot en met 27 Gerechtelijk Wetboek.

b. Het bestreden arrest (p. 7), in zoverre het de exceptie van gewijsde verwerpt omdat 
ze (slechts) zou steunen op een "andere mening" voorkomend in het "motiverend gedeelte 
van een arrest", 

- houdt enerzijds miskenning in van de bewijskracht die toekomt aan de ingeroepen 
twee arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen van 2 juni 1993 en 3 januari 1996 nu 
eerstgenoemd arrest wel degelijk besliste dat "niet was aangetoond dat de beschikking van 
22 maart 1991 onduidelijk of onvoldoende precies zou zijn geformuleerd derwijze dat 
(verweerster) niet kon weten wat haar verplichtingen er uit volgend waren" (arrest van 2 
juni 1993, p.4, lid 1) en het tweede arrest (van 3 januari 1996) (p.3,lid 2) uitdrukkelijk 
stelde dat reeds bij het arrest van 2 juni 1993 werd beslist dat de beschikking van 22 maart 
1991 duidelijk en voldoende precies geformuleerd was derwijze dat (verweerster) kon en 
moest weten wat haar verplichtingen er uit volgend waren"; in zoverre het bestreden ar-
rest, door de woorden "een andere mening in het motiverend gedeelte van een arrest", 
heeft willen zeggen dat de vermelde arresten over het bedoelde geschilpunt geen "beslis-
sing" hadden getroffen, deze arresten, meer bepaald de bovengeciteerde bewoordingen er-
van, uitlegt op een wijze die er (mee) onverenigbaar is, derhalve de eraan toekomende be-
wijskracht miskent (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek), 

- houdt anderzijds schending in van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek daar elke beslis-
sing van een rechter betreffende een betwisting, een "beschikkend gedeelte" is in de zin 
van laatstvermelde wetsbepaling, ongeacht de vorm van die beslissing en de plaats ervan 
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in het vonnis of arrest; het bestreden arrest, in zoverre het de bedoelde beslissing uit de ar-
resten van 2 juni 1993 en 3 januari 1996, niet als "rechterlijk gewijsde" in aanmerking 
nam omdat die "andere mening" (slechts) voorkwam in het "motiverend gedeelte" van be-
doelde arresten, en om die reden geen "beslissing" of "beschikkend gedeelte" zou uitma-
ken, houdt derhalve schending in van artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel 
Overwegende dat, krachtens de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wet-

boek, uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waar-
over definitief is beslist, niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering 
tussen dezelfde partijen, niet noodzakelijk volgt dat de rechter een aanspraak kan 
aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde;

Overwegende dat verweerster voor de appèlrechters aanvoerde dat zij niet ge-
houden was tot betaling van de dwangsom die is bepaald in de beschikking van 
de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout van 22 maart 1991, 
omdat die beschikking te onduidelijk was om uit te voeren;

Dat de eiseressen daartegen aanvoerden dat die beweerde onduidelijkheid van 
de voormelde beschikking van 22 maart 1991 een geschilpunt is geweest waar-
over de arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen van respectievelijk 2 juni 
1993 en 6 januari 1996 reeds hadden beslist in procedures die de tenuitvoerleg-
ging van die beschikking tot voorwerp hadden; dat zij dienvolgens tegen de door 
de eiseressen aangevoerde betwisting over de onduidelijkheid van de voormelde 
beschikking de exceptie van het gezag van het rechterlijk gewijsde van de voor-
melde arresten van 2 juni 1993 en 6 januari 1996 aanvoerden;

Overwegende dat het bestreden arrest die exceptie verwerpt met de hierna vol-
gende redenen:

"(...) dat het huidig geschil betrekking heeft op de vordering waarbij aan de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd gevraagd wordt de dwangsom op te hef-
fen, op te schorten of te verminderen; dat enkel deze rechter die de dwangsom 
heeft opgelegd over deze vordering vermag te oordelen met uitsluiting van een 
andere rechter;

dat de omstandigheid dat in een hoger beroep tegen een beschikking van de 
beslagrechter, waarin de vordering tot opheffing, vermindering of opschorting 
van de dwangsom niet werd gesteld (noch kon gesteld worden), (het hof van be-
roep) in het motiverend gedeelte van een arrest van een andere mening was toe-
gedaan, geen inbreuk vermag te maken op de beoordelingsbevoegdheid en -vrij-
heid van de rechter die de dwangsom heeft opgelegd betreffende de onmogelijk-
heid om aan de hoofdveroordeling te voldoen; dat in de bestreden beschikking de 
eerste rechter dan ook terecht heeft geoordeeld dat de vordering van (verweer-
ster) ontvankelijk was";

Dat het arrest aldus de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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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 Brussel.
14 februari 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete –  Verslaggever: de h. 

Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 106

1° KAMER - 14 februari 2002

MILIEURECHT - LEEFMILIEU - BEVEL TOT STAKING - OMVANG - RUIMTELIJKE ORDENING - 
BOUWVERGUNNING – AFWEZIGHEID - GEVOLG.

De bepaling dat de rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering 
reeds is begonnen of maatregelen kan opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of  
ter voorkoming van schade aan het leefmilieu verhindert niet dat hij zou bevelen dat de  
uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt, als dergelijk bevel nodig is om verdere  
schade aan het leefmilieu te voorkomen1; de enkele vaststelling dat een gebouw zonder  
bouwvergunning  is  opgericht  volstaat  niet  om een  dergelijk  bevel  te  gronden.(Art.  1, 
tweede lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu)

(S. & S.T T. B. & J.)

ARREST

(A.R. C.99.0459.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 1999 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1, tweede lid, van de Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht 

inzake bescherming van het leefmilieu.
Aangevochten beslissing

1 Cass., 8 nov. 1996, A.R. C.95.0206.N, nr 426.
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Het hof van beroep zegt voor recht in de bestreden beslissing, dat het hoger beroep van 
de verweerders grotendeels gegrond is en zegt tevens voor recht dat de eisers gehouden 
zijn tot afbraak van de rundveestal op hun eigendom gelegen te Zwalm, sectie A nrs. 523g 
en/of 524h en 524k binnen twee maanden vanaf de betekening van het arrest en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 2.000 BEF per dag vertraging, op grond van de volgen-
de motieven:

"De bouw van een rundveestal is, in de gegeven omstandigheden, bij gebrek aan bouw-
vergunning, duidelijk onwettelijk zodat hij dient te worden verwijderd; elke maatregel 
verder strekkend dan de afbraak is overbodig, nu, eens de stal afgebroken, hij ook niet 
meer als opslagplaats voor eender welke stoffen zal kunnen aangewend worden".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1,tweede lid, van de Wet van 12 januari 1993 betreffende een 

vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,  wordt  de  bevoegdheid van de 
rechter die kennis neemt van een vordering op grond van die wet, beperkt tot (1) het beve-
len van de staking van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of (2) het 
opleggen van maatregelen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van 
schade aan het leefmilieu.

Die bepaling geeft aldus de rechter enkel de bevoegdheid bewarende of preventieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het leefmilieu of van vermeerdering 
van dergelijke schade en de rechter kan slechts bevelen de gedane werken ongedaan te 
maken als een dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorko-
men.

De enkele verwijzing, door het hof van beroep, naar de "duidelijke onwettelijkheid" 
van de bouw van de stal biedt geen voldoende grondslag om wettig het ongedaan maken 
van al uitgevoerde en voltooide werken te bevelen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, zonder vast te stellen dat de afbraak van de rund-
veestal nodig was om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, wettig de afbraak 
van de rundveestal niet kon bevelen op de enkele grond dat de bouw van die stal, in de ge-
geven  omstandigheden,  bij  gebreke  van  een  bouwvergunning  duidelijk  onwettig  was 
(schending van artikel 1,tweede lid, van de Wet van 12 januari 1993 betreffende een vor-
deringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 

1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, de 
rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is 
begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter 
voorkoming van schade aan het leefmilieu;

Dat die bepaling niet verhindert dat de rechter zou bevelen dat uitgevoerde 
werken ongedaan worden gemaakt als een dergelijk bevel nodig is om verdere 
schade aan het leefmilieu te voorkomen; 

Dat de enkele vaststelling dat een gebouw zonder bouwvergunning is opge-
richt niet volstaat om een dergelijk bevel te gronden;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de bouw van een rundveestal bij ge-
breke aan bouwvergunning duidelijk onwettig is zodat hij moet worden verwij-
derd;

Dat het arrest op die enkele grond beslist dat de eisers binnen twee maanden 
vanaf de betekening van het arrest tot afbraak van de rundveestal op hun eigen-



462 HOF VAN CASSATIE 14.2.02 - Nr. 106 

dom gehouden zijn, onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 BEF per dag 
vertraging;

Dat het arrest zodoende artikel 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 1993 
schendt;

Dat het middel gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
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.
14 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete –  Verslaggever: mevr. 

Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle – Advocaten: mr. Van Eeckhout-
te.

Nr. 107

1° KAMER - 14 februari 2002

1º REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - REDENEN VAN 
EEN ANDERE BESLISSING – BEOORDELING - GEVOLG.

2º REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BEROEPEN 
BESLISSING - NIETIGHEID - APPÈLRECHTER - VERWIJZING NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER – BEOORDELING - GEVOLG.

1º Door het enkele feit redenen die in een andere beslissing voorkomen te vermelden en  
zelf die redenen te beoordelen op hun waarde neemt de rechter geen oordeel over maar  
beslist hij zelfstandig over een betwisting1.

2º Door het enkele feit de redenen die in de beroepen beslissing voorkomen te vermelden  
en zelf die redenen te beoordelen op hun waarde neemt de appèlrechter de aangevoerde 
nietigheid van die beslissing niet over2.

(D. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. C.00.0309.N)

1 Zie cass., 6 okt. 1997, A.R. S.97.0007.N, nr 390 (sociale zaak).
2 Zie cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr 271 (tuchtzaak) en 3 april 2001, A.R. P.00.1595.N, nr. 
197 (strafzaak).
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 mei 2000 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde der Geneesheren, met het Nederlands als 
voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-

damentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950,  goedgekeurd bij  wet van 13 mei 
1955; 

- het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart de beroepen beslissing van de provinciale raad van 

Brabant van 7 januari 1999 niet nietig doch hervormt, beslist eiser uit hoofde van de ten-
lasteleggingen 1, 2 en 3, de sanctie op te leggen van twee maanden schorsing in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen.

Grieven
De regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn is een alge-

meen rechtsbeginsel dat op alle rechtscolleges en met name op de provinciale raden van 
de Orde der Geneesheren van toepassing is; het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
een rechter onpartijdig moet zijn, wordt met name miskend wanneer de beslissing mede 
wordt gewezen door een rechter van wie kan worden gevreesd dat hij niet de waarborgen 
van onpartijdigheid biedt waarop de justitiabele recht heeft.

1. Eerste onderdeel 
Zulks is het geval wanneer één of meer leden die hebben deelgenomen aan de beslis-

sing van een provinciale raad van de Orde der Geneesheren waarbij een tuchtsanctie is op-
gelegd, vóór de beslissing om die geneesheer voor de raad te doen verschijnen, de zaak 
mede hebben onderzocht; uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de rechters V.S. en R. deel hebben uitgemaakt van de onderzoeks-
commissie, die eiser op 11 juni en 3 november 1998 heeft gehoord (stukken 9/2 en 17/1 
van het dossier); deze rechters hebben anderzijds eveneens deelgenomen aan de behande-
ling van de zaak die uiteindelijk geleid heeft tot het opleggen aan eiser van een tuchtsanc-
tie; de enkele omstandigheid dat deze rechters, zoals blijkt uit de gedingstukken, de zaal 
hebben verlaten op het ogenblik waarop de provinciale raad over de zaak ten gronde be-
raadslaagd heeft, doet geen afbreuk aan eisers recht op een onpartijdige rechter gedurende 
de hele behandeling van de zaak.

2. Tweede onderdeel 
Zulks is eveneens het geval wanneer één of meer leden die hebben deelgenomen aan de 

beslissing van een provinciale raad van de Orde der Geneesheren waarbij een tuchtsanctie 
is opgelegd, de justiciabele in betichting hebben gesteld en aldus de rol hebben vervuld 
van vervolgende partij; uit de gedingstukken blijkt dat de rechters V. R., D., D. G., D. M., 
D. V. en H., die hebben deelgenomen aan de beslissing waarbij eiser een tuchtmaatregel 
werd opgelegd, tijdens de raadszitting van 5 november 1998 (stuk 18/1 van het dossier), 
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mede hebben beslist dat eiser in betichting moest worden gesteld en moest verschijnen 
voor de provinciale raad die over de tuchtvervolging uitspraak zou doen; de beslissing van 
de provinciale raad is bijgevolg nietig, omdat ze is gewezen door een tuchtrechtscollege 
dat, wegens zijn samenstelling, niet voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de onpartijdigheid van de rechter en aan de vereisten van artikel 6.1 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De bestreden beslissing stelt uitdrukkelijk, op het eerste blad onderaan, dat eisers ver-
zoek om dezelfde getuigen te laten oproepen als door hem voorgesteld om voor de provin-
ciale raad te verschijnen, niet moet worden ingewilligd om dezelfde motieven als deze 
aangehaald in de beslissing van de provinciale raad.

De bestreden beslissing neemt aldus de nietigheid van de beslissing van de provinciale 
raad over en is bijgevolg zelf ook nietig (schending van het algemeen rechtsbeginsel van 
de onpartijdigheid van de rechter, en van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat eiser recht heeft op een onpartij-

dige rechter gedurende de hele behandeling van de zaak;
Overwegende dat het onderdeel dat geen wettelijke bepalingen als geschonden 

aanwijst, niet ontvankelijk is;
2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat het onderdeel niet de onafhankelijkheid en de onpartijdig-

heid betwist van de raad van beroep die de bestreden beslissing heeft gewezen, 
maar stelt dat de bestreden beslissing nietig is daar zij de nietige beroepen beslis-
sing overneemt;

Overwegende dat de bestreden beslissing het verzoek van eiser om dezelfde 
getuigen te laten oproepen als door hem voorgesteld om voor de provinciale raad 
te verschijnen, afwijst op grond van de motieven aangehaald in de beroepen be-
slissing;

Dat door het enkele feit redenen die in een andere beslissing voorkomen te 
vermelden en zelf die redenen te beoordelen op hun waarde, de rechter een oor-
deel niet overneemt maar zelfstandig beslist over een betwisting;

Dat de bestreden beslissing daardoor niet de nietigheid van de beroepen beslis-
sing overneemt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete –  Verslaggever: mevr. 

Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle – Advocaten: mrs. De Gryse en 
Bützler.
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Nr. 108

1° KAMER - 14 februari 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - OVEREENKOMST.

2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - WETTEN - WERKING IN DE TIJD.

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE KINDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN - 
VERPLICHTE VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENING - WET 20 MEI 1977 - TOEPASSING 
IN DE TIJD.

4º LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE 
OPVOEDING VAN DE KINDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - 
VERPLICHTE VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENING - WET 20 MEI 1977 - TOEPASSING 
IN DE TIJD.

1º en 2° In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar  
inwerkingtreding  ontstaan,  maar  ook  op  de  toekomstige  gevolgen  van  de  onder  de  
vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de  
nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk 
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of de toepassing voorschrijft op  
de lopende overeenkomsten1. (Art. 2, B.W.)

3º en 4° Op de vordering strekkende tot herziening van de beschikkingen die de partijen bij  
overeenkomst hebben aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld na echtscheiding  
voor hun minderjarige kinderen, is voor de toestand vanaf 7 juli 1997 art. 1288, tweede  
lid, B.W. toepasselijk, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 mei 19972.

(K. T. J.)

ARREST

(A.R. C.00.0350.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 juni 1999 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
Overwegende dat de memorie van antwoord ter griffie werd neergelegd op 1 

juni 2001, hetzij na meer dan drie maanden na de neerlegging van het verzoek-

1 Zie  cass.,  13 mei  1996,  A.R.  C.94.0210.F,  nr  170;  W.  VAN GERVEN,  Beginselen  van Belgisch 
privaatrecht, Algemeen deel, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1969, nr 25, in het bijzonder p. 
72-73.
2 Zie  F.  BUYSSENS,  "De  onderhoudsbijdrage  voor  de  kinderen  en  de  onderhoudsuitkering  tussen 
echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestemming", in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, 
Acco 2001, 128, nr 184.
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schrift tot cassatie op 24 juli 2000;
Dat de termijn van drie maanden voor de neerlegging van de memorie van ant-

woord in artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van uitsluiting is 
voorgeschreven;

Dat het Hof derhalve op de memorie van antwoord geen acht vermag te slaan;
III. Middel
Eiser stelt in een verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 6, 1131, 1133, 1134 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 3 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid 1288, eerste lid, 3°, en 

1288, tweede lid, zowel in de versie ingevoegd bij artikel 27 van de wet van 30 juni 1994 
als in de versie die gewijzigd werd door artikel 11 van de wet van 20 mei 1997.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis wijst met vernietiging van het beroepen vonnis gewezen op 14 fe-

bruari 1997 door de Vrederechter van het Kanton Genk, de oorspronkelijke vordering van 
eiser tot wijziging van de onderhoudsplicht ten aanzien van de kinderen als ongegrond af 
op de volgende gronden:

"b.
De reeds geciteerde clausule in de echtscheidingsakte verwijst expliciet naar de wette-

lijke onderhoudsplicht van de ouders t.a.v. hun kinderen zoals bepaald in de art. 203 en 
303 B.W.;

Meer bepaald werd overeengekomen dat (verweerster) kost, onderhoud en opvoeding 
van de kinderen geheel ten hare laste zou nemen en dat (eiser) maandelijks hierin zou tus-
senkomen ten belope van 5.500 BEF voor elk kind, onder voorbehoud van toepassing van 
de art. 203 en 303 B.W.;

Dit is een verwoording van het principe zoals gehuldigd door het Hof van Cassatie, nl. 
dat de verplichting van de ouders om aan hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en 
een passende opleiding te geven een wettelijke alimentatieschuld is, waarvan de overeen-
komst bij echtscheiding enkel de wijze van uitvoering, onder meer het door iedere echtge-
noot verschuldigde bedrag, vaststelt ( ... );

(Eiser) houdt thans voor dat deze overeenkomst, die klaarblijkelijk geldig is en partijen 
tot wet strekt, dient herzien te worden ingevolge gewijzigde omstandigheden;

Art. 1288, al. 2, Ger. W. stipuleert desbetreffend: "Wanneer nieuwe en onvoorzienbare 
omstandigheden de toestand van de kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de beschikkin-
gen bedoeld in het 2° en 3° van het voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien 
door de bevoegde rechter".

(Eiser) vermag aldus niet te verwijzen naar zijn - beweerd - verminderd inkomen inge-
volge zijn oppensioenstelling aangezien dit uiteraard voorzienbaar was;

Hetzelfde geldt voor de samenwoonst met een nieuwe levensgezel met kinderen aange-
zien zulks eveneens voorzienbaar is; Het betreft een omstandigheid die tot stand kwam 
door de uitsluitende en vrije beslissing van (eiser) zelf;

Dat (verweerster) inmiddels een verhoogd inkomen zou genieten en zou samenleven 
met een levensgezel die eveneens een inkomen geniet, vermag (eiser) al evenmin in te 
roepen;

Behoudens de vaststelling dat deze omstandigheden op zich niet onvoorzienbaar zijn, 
dient opgemerkt dat zij de toestand van de kinderen niet ingrijpend wijzigen in de zin dat 
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de overeenkomst inzake de bijdrageregeling zou dienen herzien te worden; Partijen zijn 
een bepaalde regeling overeengekomen en deze regeling blijft in het belang van de kinde-
ren wanneer hun positie verbeterd wordt door een inkomensstijging van één der ouders;

De vordering van (eiser) tot herziening van het overeengekomen onderhoudsgeld voor 
de kinderen is derhalve ongegrond zodat het hoofdberoep gegrond en het incidenteel be-
roep ongegrond is".

Grieven
Uit de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 3 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

dat een nieuwe wet in de regel niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar in-
werkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Met betrekking tot de overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing behoudens in-
dien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk toepasselijk wordt gemaakt op 
lopende overeenkomsten.

Uit de in het middel weergegeven motieven blijkt dat de appèlrechters de bepaling van 
artikel 1288,tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek hebben toegepast in de versie die 
werd ingevoegd door artikel 27 van de wet van 30 juni 1994 maar voor dat deze bepaling 
werd gewijzigd door artikel 11 van de wet van 20 mei 1997.

De appèlrechters wijzen de oorspronkelijke vordering van eiser af omdat zij ervan uit-
gaan dat de nieuwe door hem ingeroepen omstandigheden een onvoorzienbaar karakter 
dienden te hebben en bovendien de toestand van de kinderen ingrijpend dienden te wijzi-
gen.

Het tweede lid van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek in de versie die op 7 juli 
1997 van toepassing is geworden na de wijziging door de wet van 20 mei 1997 bepaalt 
evenwel dat voornoemde beschikkingen door de bevoegde rechter kunnen gewijzigd wor-
den wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen tot stand zijn geko-
men, zonder dat deze omstandigheden nog een onvoorzienbaar karakter moeten hebben, 
indien deze omstandigheden de toestand van de partijen of die van de kinderen ingrijpend 
wijzigen.

De wettelijke bepalingen betreffende de overeenkomst tussen de partijen over de bij-
drage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passen-
de opleiding van de gemeenschappelijke kinderen, raken de openbare orde.

De nieuwe wet vindt derhalve onmiddellijk toepassing op de toekomstige gevolgen van 
de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder 
vigeur van deze nieuwe wet, nu die toepassing te dezen geen afbreuk doet aan reeds on-
herroepelijk vastgestelde rechten.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, nu het ervan uitgaat dat de vordering enkel kan 
worden toegewezen indien de door eiser ingeroepen omstandigheden een onvoorzienbaar 
karakter hebben en deze omstandigheden bovendien de toestand van de kinderen ingrij-
pend wijzigen, ten onrechte artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in zijn 
vorige versie toepast en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, in de regel 

een nieuwe wet niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar inwer-
kingtreding zijn ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestand, die zich voordoen of die voortduren onder de gelding van 
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de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onher-
roepelijk vastgestelde rechten;

Dat inzake overeenkomsten de oude wet van toepassing blijft, tenzij de nieuwe 
wet van openbare orde of van dwingend recht is of toepassing voorschrijft op de 
lopende overeenkomsten;

Overwegende dat artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
vervangen bij artikel 27, 2°, van de wet van 30 juni 1994 en krachtens artikel 46 
van die wet in werking getreden op 1 oktober 1994, voor de gedingen die werden 
ingeleid na haar inwerkingtreding, bepaalt dat de echtgenoten die bij onderlinge 
toestemming uit de echt scheiden, een overeenkomst moeten sluiten over de bij-
drage van elk van de beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en 
de passende opleiding van hun kinderen;

Dat artikel 1288, tweede lid, van dit wetboek, toegevoegd bij artikel 27, 4°, 
van de wet van 30 juni 1994 en krachtens de artikelen 45 en 46 van die wet in 
werking getreden op 1 oktober 1994, voor de gedingen die werden ingeleid na 
haar inwerkingtreding, bepaalt dat de beschikkingen bedoeld in artikel 1288, eer-
ste lid, 3°, na de echtscheiding kunnen worden herzien door de bevoegde rechter, 
wanneer nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden de toestand van de kinderen 
ingrijpend wijzigen;

Dat dit tweede lid werd gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 20 mei 1997 in 
die zin dat in het geval dat buiten de wil van de partijen hun toestand ingrijpend 
wijzigt, de beschikkingen bedoeld in het 2° en 3° van het eerste lid van dit artikel 
na de echtscheiding kunnen worden herzien door de bevoegde rechter; 

Dat die wijziging in werking is getreden op 7 juli 1997;
Dat uit de aard van die wetswijziging de wil van de wetgever blijkt om de 

wetswijziging vanaf de inwerkingtreding van de wet dwingend te laten toepassen 
op de toestanden na de wetswijziging; dat geen wettelijke bepaling een andere 
toepassingsdatum voorschrijft;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de vordering van eiser, ingeleid bij verzoekschrift van 23 november 1995, strekt 
tot herziening met ingang van 21 november 1995 van de beschikkingen die de 
partijen bij overeenkomst hebben aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld 
na echtscheiding voor hun minderjarige kinderen A., geboren op 7 november 
1978 en G., geboren op 12 oktober 1981; 

Overwegende dat uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat op die vordering 
van eiser artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is, 
zoals het werd toegevoegd bij artikel 27, 4°, van de wet van 30 juni 1994, in de 
lezing voor de wijziging ervan bij de wet van 20 mei 1997, maar dat voor de toe-
standen vanaf 7 juli 1997 dit artikel 1288, tweede lid, zoals het is gewijzigd se-
dert de wet van 20 mei 1997 op die vordering toepasselijk is;

Overwegende dat het bestreden vonnis de vordering van eiser beoordeelt over-
eenkomstig artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit arti-
kel van toepassing is sedert 1 oktober 1994, maar voor de wijziging ervan bij de 
wet van 20 mei 1997;
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Dat het bestreden vonnis aldus artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt in zoverre het uitspraak doet over de vordering van eiser met 
betrekking tot de periode vanaf 7 juli 1997;

Dat het middel in zoverre gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord, 
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vordering van eiser onge-

grond verklaart met betrekking tot de periode vanaf 7 juli 1997 en uitspraak doet 
over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerster in de kosten van de memorie van antwoord;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Has-

selt, zitting houdende in hoger beroep.
14 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers –  Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 109

1° KAMER - 15 februari 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - OPGAVE VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - OPGAVE VAN 
EEN BEPALING DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE AANGEVOERDE GRIEF - GEVOLG.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
BURGERLIJKE ZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENEN - BEGRIP.

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MOTIVERING 
- DUBBELZINNIGHEID - ALLE UITLEGGINGEN ONWETTIG - ONTVANKELIJKHEID.

1º Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de schending van de artt. 1382 en 1383  
B.W. en dat kritiek oefent op de wijze waarop de rechter het begrip contractuele fout  
toepast1. (Art. 1080, Ger.W.)

2º Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer die voor verschillende  
uitleggingen vatbaar zijn en de beslissing, in één of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl  

1 Zie Cass., 26 okt. 1987, A.R. 7734, nr. 114.
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dit in ten minste één of meer overige uitleggingen niet het geval is2. (Art. 149, Gw. 1994).

3º Het middel dat schending aanvoert van art. 149 Gw. op grond dat de motivering van de 
rechter  dubbelzinnig is,  is  niet  ontvankelijk  wanneer  het beweert  dat  de beslissing in 
beide uitleggingen die het van de motivering geeft, onwettig is3.

(S. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0345.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen het op 17 maart 2000 door het Hof van Beroep 

te Bergen gewezen arrest.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen.
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld "dat [de eerste verweerster] op 28 juli 1988 door [eiser] werd 

geopereerd in het ziekenhuis Notre-Dame te Charleroi; dat een volledige, niet radicale 
hysterectomie werd uitgevoerd door de incisie van Pfannenstiel; dat [de eerste verweer-
ster] bij het ontwaken kloeg over tintelingen in de benen en dat vervolgens de diagnose 
bilaterale sensomotorische aantasting van de crurale zenuwen werd gesteld; [...] dat [de 
eerste verweerster] de bevindingen van de gerechtsdeskundige beschouwt als het bewijs 
dat [eiser] een fout heeft begaan, namelijk vooral door autostatische wondhaken te gebrui-
ken zonder  alle  nodige voorzorgsmaatregelen te  hebben getroffen;  dat  [eiser]  betwist, 
enerzijds, dat hij een fout heeft begaan door dat type haak te gebruiken, daar het algemeen 
werd aangewend en, anderzijds, dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen een eventu-
ele fout en de door [de eerste verweerster] geleden schade, daar de door de deskundige 
aanbevolen preventieve maatregelen nooit het voorwerp hebben uitgemaakt van een we-
tenschappelijke studie" (motivering van de eerste rechter die door het arrest wordt overge-
nomen),

en na te hebben beslist "dat [eiser] niet het verwijt kan worden gemaakt dat hij een 
techniek (het aanbrengen van een autostatische wondhaak) heeft gebruikt waarop een aan-
zienlijk deel van de Belgische gynecologen een beroep doen - of deden - bij chirurgische 
ingrepen zoals die welke [de eerste verweerster] in juli 1988 diende te ondergaan",

verklaart het arrest, met gedeeltelijke wijziging van de beslissing van de eerste rechter, 
de door de verweersters tegen eiser ingestelde vorderingen "in beginsel" gegrond, veroor-
deelt het eiser tot betaling van provisionele vergoedingen aan die verweersters en beveelt 

2 Cass., 27 juni 1997, A.R. C.94.0112.N, nr. 306.
3 Zie noot 2.
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het een geneeskundig deskundigonderzoek alvorens over de overige punten van de vorde-
ringen uitspraak te doen,

op grond "dat er dient te worden nagegaan of [eiser] te dezen alle voorzorgsmaatrege-
len heeft getroffen die het gebruik van dat type wondhaak vereiste, gelet op de specifieke 
risico's die aan die techniek en aan dat materieel verbonden waren en waarvan hij op de 
hoogte diende te zijn; dat de deskundige tot de bevinding kwam dat het antwoord beslist 
ontkennend was; dat hij immers enerzijds verklaarde dat '[eiser] naar eigen zeggen niet 
wist dat dit soort postoperatieve complicaties kon optreden bij operaties aan de pelvis vera 
en dat die complicaties vaak en bijna altijd in oorzakelijk verband staan met het gebruik 
van autostatische wondhaken' en, anderzijds, dat de door het slachtoffer geleden schade 
het gevolg is van 'het feit dat onvoldoende middelen werden ingezet om dat soort postope-
ratieve complicaties te voorkomen, meer bepaald doordat eiser niet op de hoogte was van 
het bestaan ervan en van de passende maatregelen'; [...] dat het te dezen is aangetoond dat 
[eiser] niet de bijzondere voorzorgsmaatregelen heeft getroffen die vereist waren gelet op 
de lichaamsbouw van een magere patiënte en gelet op het gebruik van de gekozen tech-
niek (lage insnijding) en materieel (autostatische wondhaak); dat er dus wel degelijk spra-
ke is geweest van een als fout aan te merken tekortkoming; [...] [dat de door de deskundi-
ge aangehaalde medische autoriteiten] de noodzaak [...] beklemtonen van de preventieve 
maatregelen: het onderkennen van de interventies die een risico inhouden, afhankelijk van 
de lichaamsbouw van de vrouw [dunne wand, smal bekken], de duur en de moeilijkheids-
graad van de operatie en, tijdens de operatie, noodzaak van een voorzichtige manipulatie 
van de kleppen, zorgvuldig aanbrengen van de autostatische wondhaken die de lenden-
spieren niet mogen samendrukken; het voorkomen van extreme standen in de gynecologi-
sche positie, betasten van de dijslagaders vooraleer en nadat de vrouw in de gynecologi-
sche positie is gelegd [...]; dat het probleem te dezen volledig over het hoofd werd gezien; 
dat het dus vaststaat dat geen enkele passende specifieke maatregel werd getroffen noch 
vóór noch tijdens de operatie; dat de fout bewezen is; [dat, wat het oorzakelijk verband 
betreft], professor L'Hermitte in een lofwaardige geest van omzichtigheid, objectiviteit en 
volledigheid, [...] aan het einde van de bevindingen van zijn verslag het volgende zegt: 
'wij kunnen welteverstaan onmogelijk met zekerheid zeggen dat, indien alle voorzorgs-
matregelen zouden getroffen zijn, de dijbeenzenuwen van de patiënte geen enkele schade 
zouden hebben opgelopen'; dat er, meer bepaald op medisch gebied, geen volstrekte ze-
kerheden bestaan; dat evenwel, ook al staat het aan het slachtoffer te bewijzen dat het oor-
zakelijk verband tussen de (aangetoonde) fout en de schade (waarvan het bestaan niet 
wordt betwist) vaststaat, de vereiste zekerheid dan nog geen totale zekerheid maar een ge-
rechtelijke zekerheid is, die overeenkomt met een dermate hoge graad van waarschijnlijk-
heid dat de rechter het tegendeel niet in overweging hoeft te nemen, ook al blijft het in 
theorie mogelijk; [...] dat er, wat dat betreft, dient op te worden gewezen dat elke oorzaak 
die geen verband houdt met het gebruik van het materieel te dezen, zelfs met het akkoord 
van de partijen, is uitgesloten, [en dat] elke oorzaak die te wijten is aan een ongewone en 
redelijkerwijs niet op te sporen morfologische eigenschap van de patiënte eveneens terzij-
de moet worden geschoven [...]; dat het enige wat in werkelijkheid in het thans voorlig-
gende geval met volstrekte zekerheid vaststaat het feit is dat de chirurg niet op de hoogte 
was van de risico's van de ingreep en van de door hem toegepaste techniek, welke risico's 
hij niet kende omdat hij persoonlijk nog nooit soortgelijke complicaties was tegengeko-
men (zie de door zijn raadsman op 11 juni 1990 aan de deskundige geschreven brief); dat 
nochtans heel wat chirurgenteams wier publicaties [eiser] trouwens diende te kennen in-
dien hij zich normaal op de hoogte hield van de literatuur op zijn vakgebied, de mogelijke 
complicaties hadden beklemtoond, zorgvuldig de wijze waarop ze zich voordoen hadden 
beschreven en met klem preventieve maatregelen hadden aanbevolen die wel eenvoudig 
zijn maar niettemin een aanzienlijke daling van het aantal zware complicaties en van blij-
vende letsels mogelijk maken; dat professor Lecart wegens de ongewone aard van het liti-
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gieuze letsel de mogelijkheid meende te moeten opperen dat er andere factoren (ongewo-
ne lichaamsbouw) in het spel waren die niet bewezen zijn; dat professor Buytart erop 
wijst dat de complicatie in zijn ziekenhuispraktijk zeer zelden optreedt (maar hij rept met 
geen woord over minder ernstige of snel verholpen complicaties); dat, benevens de bega-
ne fout, het geheel van de aldus aan het hof [van beroep] ter beoordeling voorgelegde ge-
gevens een geheel van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoe-
dens vormen waaruit met de vereiste zekerheid blijkt dat zonder de onkunde van de chi-
rurg en [de] daaruit voortvloeiende nalatigheid om ook maar de geringste specifieke maat-
regel te treffen teneinde een complicatie waarvan de mogelijkheid wel degelijk diende te 
worden overwogen, te voorkomen, de ernstige schade die de patiënte heeft geleden, zich 
niet zou hebben voorgedaan zoals die in concreto is opgetreden, met de eraan verbonden 
zware gevolgen op lange termijn".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel.
De in het middel weergegeven redenen lijken op hun minst te impliceren dat de feiten-

rechters, in navolging van de door de gerechtsdeskundige aangehaalde autoriteiten op me-
disch gebied, hebben aangenomen dat, indien de door die autoriteiten beschreven maatre-
gelen waren getroffen, de kans dat de eerste verweerster de schade zou lijden waarvoor zij 
vergoeding vordert aanzienlijk kleiner zou zijn geweest dan zij was bij ontstentenis van 
die voorzorgsmaatregelen, zonder dat nochtans de kans dat dergelijke schade zou optre-
den voor onbestaande zou kunnen worden gehouden; als dat de betekenis is, heeft het ar-
rest dus de mogelijkheid niet uitgesloten dat de door de eerste verweerster geleden schade 
zich zou hebben voorgedaan zoals die in concreto is opgetreden, zelfs bij ontstentenis van 
de schuldige nalatigheid die ten laste van eiser bewezen was verklaard; derhalve heeft het 
arrest op grond van dergelijke vaststellingen niet wettig kunnen beslissen dat er een oor-
zakelijk verband bestond tussen de fouten van eiser en de door de verweersters geleden 
schade en heeft het bijgevolg eiser niet wettig kunnen veroordelen tot vergoeding van die 
schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel.
De motivering van het arrest laat althans in het ongewisse of de feitenrechters hebben 

beslist  dat  de door de medische autoriteiten beschreven voorzorgsmaatregelen de kans 
zouden hebben verminderd dat de eerste verweerster de letsels zou hebben opgelopen 
waarvoor zij vergoeding vordert dan wel of zij hebben beslist dat die voorzorgsmaatrege-
len elke kans op letsels zouden hebben uitgesloten; de motivering van het arrest is derhal-
ve dubbelzinnig of onduidelijk waardoor het Hof de wettigheid van de bestreden beslis-
sing onmogelijk kan nagaan, waardoor artikel 149 van de Grondwet is geschonden).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Wat het tweede onderdeel betreft:
Over de door de tweede verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-

heid volgens welke het onderdeel alleen de schending aanvoert van bepalingen 
die geen verband houden met de uiteengezette grief:

Overwegende dat het arrest, zonder te worden bekritiseerd, beslist dat de aan-
sprakelijkheid van eiser van contractuele aard is;

Overwegende dat het onderdeel kritiek oefent op de beslissing van het arrest 
over het oorzakelijk verband tussen de contractuele fout van eiser en de schade 
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van de eerste verweerster;
Dat die grief geen verband houdt met de regels inzake aansprakelijkheid, die 

vervat liggen in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die de 
enige bepalingen zijn waarvan de schending in dit onderdeel wordt aangevoerd;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat een beslissing gegrond is op een dubbelzinnige redengeving 

wanneer die redengeving vatbaar is voor verschillende interpretaties en dat zij in 
een of meer interpretaties naar recht verantwoord is maar niet in een of meer an-
dere;

Overwegende dat het onderdeel niet preciseert in welke interpretatie de beslis-
sing niet naar recht verantwoord is;

Dat, in zoverre, het onderdeel niet ontvankelijk is, zoals de tweede verweerster 
betoogt;

Overwegende voor het overige dat het hof van beroep in de tweede, in het ant-
woord op het eerste onderdeel weergegeven overweging, zonder de in dat onder-
deel aangeklaagde onduidelijkheid, zijn overtuiging uitdrukt dat, zonder de fout 
van eiser, de schade van de eerste verweerster zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals die is opgetreden;

Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – 

Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Riemaecker, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en T'Kint.

Nr. 110

1° KAMER - 15 februari 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL ZONDER 
BELANG - BEGRIP.

Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan belang, is het middel waarin door eiseres, terecht of  
ten  onrechte,  wordt  aangevoerd  dat  een  hof  van  beroep  de  onwettigheid  van  het  
beroepen  vonnis  had  moeten  vaststellen,  terwijl  de  appèlrechters,  ingevolge  de  
devolutieve werking van het hoger beroep dat niet door eiseres wordt beperkt, gedaan  
hebben wat zij hadden moeten doen, namelijk uitspraak doen over het geschil zelf1.

(H. T. L.)

1 Cass., 15 juni 1990, A.R. 6889, nr 598.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0203.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen het arrest, op 9 januari 2001 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan.
Deze middelen zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 751 en 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals die artikelen 

zijn vervangen door de artikelen 24 en 33 van de wet van 3 augustus 1992;
- voor zoveel nodig, artikelen 728, inzonderheid § 1, en 729 van het Gerechtelijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissing en reden
Het arrest spreekt op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek tegen eiseres de 

echtscheiding uit tussen de echtgenoten - verweerder en eiseres - die op 25 april 1980 in 
het huwelijk zijn getreden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
Kluisbergen. Het beslist aldus op de volgende gronden: ten onrechte verwijt eiseres aan de 
eerste rechter dat hij het recht van verdediging heeft miskend; eiseres was immers noch 
tegenwoordig noch vertegenwoordigd op de zitting van de rechtbank van 24 maart 1997, 
ofschoon de zaak regelmatig op die terechtzitting was bepaald op grond van artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek; voornoemde bepaling van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
door de eerste rechter correct is toegepast, geeft de meest gerede partij het recht ten aan-
zien van de partij die bij de inleiding of op een andere zitting niet is verschenen of die bin-
nen de vastgestelde termijn geen conclusie heeft genomen, een vonnis te vorderen dat ge-
acht wordt op tegenspraak te zijn gewezen; het betreft hier geen voorwaarden die tezamen 
dienen vervuld te zijn; het doet derhalve niet terzake dat eiseres een conclusie heeft neer-
gelegd binnen de vastgestelde termijn, daar zij toch niet verschenen is op de voornoemde 
terechtzitting; de door eiseres gedane aanvraag tot verdaging, die is ingegeven door haar 
wens om op de conclusie van verweerder te antwoorden, is overigens toegezonden door 
middel van een faxbericht waarvan de griffie van de rechtbank de dag zelf van de zitting 
kennis genomen heeft, en door middel van een brief die daags na de zitting op die griffie 
is toegekomen; in dergelijke omstandigheden is het te begrijpen dat de eerste rechter niet 
op de hoogte gebracht is van de door eiseres ingediende aanvraag tot verdaging; eiseres 
heeft bovendien een conclusie genomen voor het hof (van beroep) en haar pleidooi kun-
nen houden in de loop van een rechtspleging die werkelijk tegensprekelijk was (en niet 
geacht werd tegensprekelijk te zijn).

Grieven.
1.1. Eerste onderdeel.
De omstandigheid dat de zaak op grond van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek 

regelmatig was vastgesteld voor de eerste rechter op de terechtzitting van 24 maart 1997 
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gaf de meest gerede partij weliswaar het recht om - met toepassing van dat artikel 751 van 
het Gerechtelijk Wetboek - een vonnis te vorderen dat ten aanzien van de partij die niet 
verschenen was of die binnen de vastgestelde termijn geen conclusie genomen had geacht 
werd op tegenspraak gewezen te zijn; artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek bepaalt evenwel dat de rechtspleging op tegenspraak is ten aanzien van de partij die 
is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies 
heeft neergelegd; wanneer in burgerlijke zaken een van de partijen verschenen is overeen-
komstig de artikelen 728 en 729 van het Gerechtelijk Wetboek en conclusies heeft neerge-
legd ter griffie of ter zitting, moet de rechter aldus op die conclusies antwoorden, ook al 
verschijnt die partij niet op de terechtzitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is 
verdaagd; het kan te dezen niet worden betwist dat eiseres, ook al is zij niet verschenen op 
de terechtzitting van 24 maart 1997 waarop de zaak op grond van artikel 751 van het Ge-
rechtelijk Wetboek voor  de eerste rechter  was bepaald,  haar conclusie regelmatig  had 
neergelegd binnen de wettelijke termijn, zodat de rechtspleging te haren aanzien tegen-
sprekelijk was geworden; daar het te dezen al evenmin wordt betwist dat eiseres versche-
nen is overeenkomstig de artikelen 728 en/of 729 van het Gerechtelijk Wetboek, had de 
eerste rechter dus met die conclusie van eiseres rekening moeten houden in plaats van bij 
verstek uitspraak te doen en op 28 april 1997, met toepassing van artikel 751 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, een vonnis uit te spreken dat ten aanzien van eiseres geacht werd op 
tegenspraak te zijn gewezen; het arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat de eerste 
rechter, door een dergelijk vonnis uit te spreken dat geacht werd op tegenspraak te zijn ge-
wezen, zonder daarbij acht te slaan op de door eiseres regelmatig neergelegde conclusie, 
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek correct heeft toegepast en "dat het niet [...] ter-
zake doet dat eiseres een conclusie heeft neergelegd binnen de wettelijke termijn, daar zij 
toch niet verschenen is op de terechtzitting [van 24 maart 1997]" (schending van de arti-
kelen 751 en 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 728, inzonderheid §1, en 729 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Over de door verweerder tegen dat onderdeel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid volgens welke het onderdeel geen belang heeft:
Overwegende dat, zelfs als het beroepen vonnis was aangetast door de door ei-

seres aangevoerde onwettigheid, uit de devolutieve werking van het niet beperkt 
hoger beroep van die partij volgt dat de appèlrechters verplicht waren uitspraak 
te doen over het geschil zelf, wat zij gedaan hebben;

Dat het onderdeel derhalve opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegin-
gen van het arrest;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
15 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – 
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Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 111

1° KAMER - 15 februari 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELPLICHT - PLAATS VAN HET ONGEVAL - VOORWAARDEN.

Het vonnis dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot vergoeding van 
de schade aan een op de oprit  van een privé-garage geparkeerd  voertuig en  die  is  
aangebracht door een ander op diezelfde oprit geparkeerd voertuig waarvan de diefstal 
nakend  was,  is  niet  naar  recht  verantwoord  wanneer  het  zegt  dat  de  overwegingen  
betreffende de plaats van de impact of van het schadeveroorzakende feit de beslechting  
van het  geschil  niet  beïnvloeden  en oordeelt  dat  de  verplichting  om een voertuig  te 
verzekeren weliswaar een voorwaarde is om het toe te laten op terreinen die toegankelijk  
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om 
er te komen, maar dat de verzekeringsdekking ook buiten die terreinen blijft gelden1. (Art. 
80, § 1, eerste lid, 3° en laatste lid, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 2, § 1,  
W.A.M.-wet 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0671.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening in cassatie is gericht tegen het vonnis, op 9 juni 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, en 3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonderne-

mingen;
- artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstel-

1 Zie cass., 26 nov. 1998, A.R. C.98.0266.N, nr 492 en 18 feb. 1972, A.C., 1972, 565.
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ling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na erop te hebben gewezen dat het ongeval is veroorzaakt door een gestolen voertuig 

en dat in dat geval dient "te worden nagegaan of, ingeval het botsend voertuig niet gesto-
len zou zijn, de W.A.M.-verzekeraar van dat voertuig dekking zou hebben verleend, daar 
het Gemeenschappelijk Motor-waarborgfonds slechts aanvullende dekking verleent", ver-
oordeelt het bestreden vonnis eiser tot vergoeding van de door het ongeval veroorzaakte 
schade en verantwoordt het die beslissing door alle gronden, die thans geacht worden vol-
ledig weergegeven te zijn, meer bepaald door de overweging, in hoofdzaak, "dat er een 
onderscheid [...] dient te worden gemaakt tussen de voorwaarden voor de verzekerings-
plicht, zoals die zijn omschreven in artikel 2, §1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij de Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen en de territoriale omvang van de dekking", "dat, 
ook al is de verplichting om een voertuig te verzekeren een voorwaarde om dat voertuig 
toe te laten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor 
het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te ko-
men, de dekking van de verzekering ook buiten die plaatsen blijft bestaan", "dat de wette-
lijke dekking immers de ruimst mogelijke omvang moet hebben buiten de uitdrukkelijk 
toegestane uitsluitingen, die op een beperkende wijze moeten worden uitgelegd" en "dat 
de overwegingen betreffende de plaats van de impact of van het schadeveroorzakende feit 
geen invloed hebben".

Grieven
Artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 naar luid waarvan "tot het verkeer op 

de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een 
zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, motorrijtuigen alleen worden 
toegelaten indien de burgerrechtelijke  aansprakelijkheid waartoe zij  aanleiding kunnen 
geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet 
voldoet en waarvan de werking niet is geschorst", omschrijft niet alleen het toepassings-
gebied van de verzekeringsplicht maar ook dat van de dekking. 

Opdat een ongeval onder toepassing van de wet van 21 november 1989 zou vallen en, 
opdat bijgevolg het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, krachtens de artikelen 80 
van de wet van 9 juli 1975 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 dek-
king zou verlenen, onder meer in geval van diefstal, is dus vereist dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op de openbare weg, op een terrein dat toegankelijk is voor het publiek 
of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. 

De openbare wegen zijn alle verbindingswegen die openstaan voor het verkeer te land; 
tot de categorie van de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een 
zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen kunnen worden gerekend, de 
kampeerplaatsen, de kaaien en loodsen van de haven van Antwerpen, de havens, de goe-
derenstations, de binnenplaatsen van fabrieken of magazijnen, de bouwplaatsen waar al-
leen de werklui mogen komen van de firma die met een werk is belast. 

Blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis te dezen, namelijk "dat het voertuig 
van [verweerster] geparkeerd stond op de privé-oprit van haar woning voor de garage 
waarin een aan D. toebehorende Porsche stond op het ogenblik dat de dieven zich de 
macht verschaften over laaststgenoemd voertuig en er, alvorens te vluchten, gebruik van 
maakten om het voertuig van [verweerster] achteruit te duwen naar de rijbaan" en dat "de 
schade [...] aan het voertuig [...] van [verweerster] [...] het gevolg is van het feit dat het 
botste tegen de muur van een garage recht tegenover de woning van [verweerster], aan de 
overzijde van de rue des Chasses, te Havay", heeft het ongeval zich derhalve niet voorge-
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daan op één van de in artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 bedoelde plaatsen, 
maar op de privé-oprit van een woning. Daaruit volgt dat het vonnis niet zonder de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen te schenden, heeft kunnen beslissen dat, "ook al is 
de verplichting om een voertuig te verzekeren een voorwaarde om dat voertuig toe te laten 
tot het verkeer op de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een 
zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, de dekking van de verzeke-
ring zelfs buiten die plaatsen blijft bestaan" en dat "de overwegingen betreffende de plaats 
van de impact of van het schadeveroorzakende feit dus geen invloed hebben".

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 80, §1, eerste lid, 3°, en laatste lid, van de 

wet van 9 juli  1975 betreffende de controle der  verzekerings-ondernemingen, 
alsook krachtens artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van die wet, 
eiser de door een motorrijtuig veroorzaakte materiële schade vergoedt, wanneer 
in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, over-
eenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting; 

Overwegende dat eiser enkel dekking verleent wanneer, zonder die uitsluiting, 
het risico had moeten worden verzekerd krachtens de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

Overwegende dat artikel 2, §1, van genoemde wet bepaalt dat motorrijtuigen 
tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het 
publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te 
komen, alleen worden toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereen-
komst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is 
geschorst;

Dat, ingevolge de bij die bepaling opgelegde verplichting, alleen de risico's die 
zich voordoen op een van de aldaar vermelde terreinen moeten worden gedekt;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat [het] voertuig van [ver-
weerster] geparkeerd stond op de privé-oprit van [haar] woning, voor de garage 
waarin een aan [een derde] toebehorend voertuig [...] stond" en "dat twee perso-
nen zich door braak de macht over [laatstgenoemd] voertuig verschaften; dat zij 
met behulp van dat voertuig de wagen van [verweerster] achteruitduwden, de 
weg over, waar het tot stilstand kwam tegen de muur van de garage van de wo-
ning aan de overzijde"; 

Dat uit het bestreden vonnis blijkt dat, zoals bepaald in artikel 3, §1, van de 
wet van 21 november 1989, de verzekering die door de eigenaar van het gestolen 
voertuig was aangegaan, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet dekte van 
degenen die zich door diefstal de macht over het motorrijtuig hadden verschaft;

Overwegende dat het bestreden vonnis de grief die eiser tegen het bestreden 
vonnis had aangevoerd,  namelijk "dat  het  de oprit  van de garage waarop het 
voertuig van [verweerster] geparkeerd stond op het ogenblik van het eigenlijke 
ongeval met het gestolen voertuig [...], had gelijkgesteld met [de openbare weg], 
terwijl het volgens hem een privé-terrein betrof", verwerpt op de in het middel 
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weergegeven  en  bekritiseerde  gronden  "dat  de  overwegingen  betreffende  de 
plaats van de impact of van het schadeveroorzakende feit [...] geen invloed heb-
ben" op de beslechting van het geschil;

Dat het bestreden vonnis, nu het tot staving van die beslissing overweegt "dat, 
ook al is de verplichting om een voertuig te verzekeren een voorwaarde om het 
toe te laten tot de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor 
een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, de dekking van 
de verzekering zelfs buiten die terreinen blijft bestaan", en nu het eiser op die 
grond veroordeelt tot vergoeding van de door verweerster geleden schade, de in 
het middel vermelde wettelijke bepalingen schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting 

houdende in hoger beroep.
15 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – 

Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 112

3° KAMER - 18 februari 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - GRONDSLAG - LOON - 
VOORDEEL - AANDELEN - FINANCIERING DOOR WERKGEVER - CONTINUÏTEITSBIJDRAGE - 
WAARDERING - AANSCHAFWAARDE TOEGEKENDE AANDELEN.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - GRONDSLAG - LOON - 
VOORDEEL - WAARDERING - WERKGEVER - GEEN AANGIFTE OF TE LAGE WAARDERING - GEVOLG 
- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - AMBTSHALVE WAARDERING - BETWISTING - 
WAARDERING DOOR FEITENRECHTER - IN ACHT TE NEMEN GEGEVENS.

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - INNING EN INVORDERING - 
BETALING VAN LOON - TUSSENKOMST VAN EEN DERDE - VERPLICHTINGEN.

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - GRONDSLAG - LOON - 
VOORDEEL - AANDELEN - FINANCIERING - BETALING VAN LOON - TIJDSTIP VAN BETALING - 
BETALING VAN CONTINUÏTEITSBIJDRAGE - TOEKENNING VAN AANDELEN DOOR 
PERSONEELSCOÖPERATIE - GEEN TUSSENKOMST VAN EEN DERDE.
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5º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - VOORDEEL.

6º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - VERPLICHTINGEN 
WERKGEVER - BETALING VAN LOON - BETALING AAN EEN DERDE.

7º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - INNING EN INVORDERING - 
BETALING VAN LOON - BETALING DOOR WERKGEVER - CONTINUÏTEITSBIJDRAGE - 
INDIVIDUALISEERBAAR VOORDEEL.

8º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - LOONBESCHERMINGSWET - BETALING VAN LOON - 
BETALING DOOR WERKGEVER - CONTINUÏTEITSBIJDRAGE - INDIVIDUALISEERBAAR VOORDEEL.

1º  Het  arrest  dat  beslist  dat  het  als  loon  beschouwde  voordeel  erin  bestaat  dat  de 
werkgever de eigendomsparticipatie van zijn werknemers financiert door in te staan voor 
de betaling van hun aandelen via de continuïteitsbijdrage, en oordeelt dat de waarde van  
het als loon beschouwde voordeel overeenstemt met de aanschafwaarde van de toe te 
kennen aandelen, stelt het bedrag van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen vast  
op basis van de door de appèlrechters vastgestelde waarde van het loon beschouwde  
voordeel, waar het beslist dat de sociale zekerheidsbijdragen berekend moeten worden  
op  de  aanschafprijs  van  de  toegekende  aandelen.  (Art.  14,  Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; Art. 2, Loonbeschermingswet)

2º Wanneer de werkgever geen aangifte heeft gedaan van een voordeel of een voordeel te  
laag  heeft  gewaardeerd,  dient  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  ambtshalve  de  
waarde van het voordeel te bepalen en het bedrag van de verschuldigde bijdragen vast  
te stellen aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens, of na daartoe alle 
nuttig  geachte  inlichtingen  te  hebben  ingewonnen  bij  de  werkgever;  in  geval  van 
betwisting over het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastgestelde bedrag, kan  
de feitenrechter  de waarde van het voordeel,  met het oog op de berekening van de 
verschuldigde bijdragen, bepalen aan de hand van alle gekende gegevens, ook wanneer  
deze dateren van na de betaling of toekenning van het als loon beschouwde voordeel.  
(Artt. 21 en 23, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

3º Wanneer de betaling van loon dat verschuldigd is door de werkgever, door een derde 
gebeurt, wordt deze derde als werkgever beschouwd voor de inning en invordering van  
de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen en treedt hij in de plaats van de werkgever 
voor  de  vervulling  van  alle  verplichtingen  betreffende  dit  loon.  (Art.  43,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 36, K.B. 28 nov. 1969)

4º Het arrest dat oordeelt dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de financiering  
door de werkgever door een continuïteitsbijdrage van de aandelen van zijn werknemers  
in  de  personeelscoöperatie  en  dat  de  betaling  van  dit  voordeel  plaatsvindt  op  het  
ogenblik  van  de  betaling  van  de  continuïteitsbijdrage  door  de  werkgever  aan  de 
personeelscoöperatie en niet op het ogenblik van de toekenning van de aandelen aan de 
werknemers door de personeelscoöperatie, beslist wettig dat de personeelscoöperatie  
geen derde is die tussenkomt in de betaling van het als loon beschouwde voordeel. (Art. 
43, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 36, K.B. 28 nov. 1969)

5º Een aan de werknemers toegekend voordeel maakt deel uit van het loon wanneer de  
individuele werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken 
ten laste van zijn werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op  
de dienstbetrekking. (Art. 2, Loonbeschermingswet)

6º  De  verplichtingen  van  de  werkgever  om de  bijdrage  van  de  werknemer  bij  iedere  
betaling  van  het  loon  in  te  houden  en  deze,  samen  met  zijn  bijdrage,  om  de  drie  
maanden over te maken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, vereist niet dat het  
toegekende voordeel op het ogenblik van de betaling daadwerkelijk in het vermogen van  
de betrokken werknemer terechtkomt, aangezien ook de betaling van sommen aan een 
derde als de betaling van loon kan worden beschouwd, mits de werknemer aanspraak  
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kan  maken op die  uitbetaling  en  hij  zijn  recht  stoelt  op  de  dienstbetrekking.  (Art.  2, 
Loonbeschermingswet; Art. 23, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

7º en 8° Het arrest dat te kennen geeft dat het gedeelte van de door de werkgever betaalde  
continuïteitsbijdrage waarop sociale zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende 
geïndividualiseerd of individualiseerbaar was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage,  
kan wettig beslissen dat met de betaling van de continuïteitsbijdrage door de werkgever  
aan  de  personeelscoöperatie,  het  voordeel  werd  betaald  dat  als  loon  moet  worden  
beschouwd  voor  de  heffing  van  de  gevorderde  sociale  zekerheidsbijdragen.  (Art.  2, 
Loonbeschermingswet; Artt. 14 en 23, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

(HBK-SPAARBANK NV t/RSZ, in aanwezigheid van PERSONEELSCOOPERATIE HBK CV; T. 
PERSONEELSCOOPERATIE HBK CV t/RSZ, in aanwezigheid van HBK-SPAARBANK NV)

ARREST

(A.R. S.00.0142.N)

I. Bestreden uitspraak
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 december 2000 gewe-

zen door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

III. Middelen
III. A. Eiseres voert in haar verzoekschrift in zake nr. S.00.0142.N twee mid-

delen aan.
A. 1. Eerste middel
Geschonden wettelijk bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen, 14, 21, 22 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-

sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(art. 21 in de versies zoals het bestond vóór en na de wijziging van die wetsbepaling bij 
wet van 20 juli 1991; artikel 23 in de versies zoals het bestond vóór en na de wijziging 
van die wetsbepaling bij wet van 6 juli 1989);

- de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers;

- de artikelen 20 en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 29,§2, en 147bis, §2, van de Vennootschappenwet die Boek I, titel IX, 
van het Wetboek van Koophandel uitmaakt (artikel 147bis, §2, in de versies zoals het be-
stond vóór en na de wijziging van die wetsbepaling bij wet van 20 juli 1991).

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het beroe-

pen vonnis dat eiseres, rekening houdend met een nominale waarde van 1.000 BEF per 
aandeel, veroordeelt tot betaling van sociale zekerheids-bijdragen op de aandelen die de 
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tot  bindendverklaring van het arrest  opgeroepen partij  aan de werknemers van eiseres 
heeft toegekend, in al zijn onderdelen.

Het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden (pag. 5-8 van het arrest):
"Met onderhandse overeenkomsten van onder meer 5 november 1987 en 7 november 

1989 gesloten tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
beoogden zij de participatie van de werknemers en het behoud van de zelfstandigheid van 
[eiseres].

Hierbij ging [eiseres] de verbintenis aan jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen 
dat berekend werd aan een percentage van 5 pct. van de aangroei van de eigen middelen 
in het laatst afgesloten boekjaar, voor zover dit verwezenlijkt werd door de jaarproductie, 
en dit vermenigvuldigd met de groeicoëfficiënt van het marktaandeel in de spaarbanksec-
tor volgens volgende formule: [...].

Na reservering van de sommen uit hoofde van betaling van de vennootschapsbelasting 
van 42,4 pct. en tot en met 1989 van de liquidatiebelasting uit hoofde van artikel 120 
W.I.B. op de tegenwaarde van de deelbewijzen bij uittreding, werd het saldo van de conti-
nuïteitsbijdrage verdeeld.

Deels werden de verdeelde sommen geblokkeerd voor de werknemers, die nog geen 
vijf jaar anciënniteit hadden.

De verdeling van de deelbewijzen over de vennoten geschiedde op voet van gelijkheid, 
dus ongeacht functie of wedde. De deeltijdse werknemers ontvingen deelbewijzen a rato 
van hun prestaties. Volgens het overzicht dat door [eiseres] zelf werd opgesteld werden de 
nieuwe aandelen in de betrokken jaren telkens aan 1.000 BEF per aandeel ingeschreven.

[...]
Deels werden deze geïndividualiseerd, d.w.z. verdeeld en ingeschreven op de individu-

ele aandelenboekjes van de effectieve vennoten-werknemers.
[...]
Volgens [verweerder] zijn er bijdragen in de sociale zekerheid verschuldigd op de som-

men die jaarlijks in het eerste kwartaal op de aandelenboekjes ingeschreven worden ten ti-
tel van nieuwe deelbewijzen. Hierbij wordt uitgegaan van een nominaal bedrag van 1.000 
BEF per aandeel en dit voor een 200-tal werknemers [...].

[Eiseres] betwist deze vorderingen, alleszins de omvang van de basis voor de bereke-
ning van de bijdragen", 

en verder (pag. 21 van het arrest):
"Uit de weergave van de feiten bleek voldoende dat de aandelen voordelen kunnen op-

leveren, al is de realisatie ervan afhankelijk van meerdere voorwaarden:
-een blijvende band met [eiseres] (een arbeidsovereenkomst, brugpensioen, overleven-

de echtgenoten van een werknemer);
- een anciënniteit in de dienstbetrekking van [eiseres] van vijf jaar of meer;
-een toename van het commercieel succes van [eiseres] (toename van de eigen midde-

len van [eiseres] ten aanzien van de spaarbanksector of van de spaarfondsen binnen de 
BSV).

Deze voordelen ontstaan door  de toekenning van dividenden en/of  in  de mogelijke 
waardevermeerdering van de aandelen zelf, die echter eerder theoretisch is nu de aandelen 
niet verhandelbaar zijn. De waarde ervan is volstrekt afhankelijk van de beslissing van het 
beheersorgaan over te gaan tot herwaardering ervan en kan dus niet voortvloeien uit het 
spel van vraag en aanbod. Bij gebrek daaraan blijft de waarde ervan dus gelijk aan de con-
ventionele waarde (artikel 29 van het koninklijk besluit 8 oktober 1976 met betrekking tot 
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de jaarrekening van de ondernemingen, B.S. 19 oktober 1976). In de statuten wordt bo-
vendien voorzien dat de verkoop van de aandelen van de werknemersvennoten, die [eise-
res] en dus eveneens [de tot bindend verklaring van het arrest opgeroepen partij] verlaten, 
geschiedt aan een door het beheersorgaan te bepalen prijs, die de balanswaarde niet mag 
overschrijden. In de balansen werd op de aandelen in casu nooit enige waardeverminde-
ring, noch waardevermeerdering ingeboekt.

Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] geen eigen activiteit heeft en dat haar inkomsten zich enkel situeren in de 
door [eiseres] besloten overgemaakte continuïteitsbijdragen en de opbrengst van de in [ei-
seres] en de in de NV Logipar gedane investeringen. Op die wijze kan [eiseres] het zoge-
naamd winstgevend karakter van [de tot bindend verklaring van het arrest opgeroepen 
partij] controleren en aldus eveneens de waardebepaling van de aandelen zelf in [de tot 
bindend verklaring van het arrest opgeroepen partij]", en verder (pag. 22-28 van het ar-
rest):

"[Eiseres] dient wel toe te geven dat aandelen 'met een nominale waarde van 1.000 
BEF' toebedeeld zijn aan individuele vennoten, zoals onder meer blijkt uit de lijsten van 
deelname in de kapitaalsverhogingen over 1982 tot en met 1994.

[...]
Waar [eiseres] aldus de eigendomsparticipatie van haar werknemers financiert door in 

te staan voor de betaling van hun aandelen via de continuïteitsbijdrage, bekomen deze 
werknemers alleszins een in geld waardeerbaar voordeel [...].

Omdat het in casu een voordeel is in een andere vennootschap, met name [de tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij], wil [eiseres] voorhouden dat het voor-
deel door [de tot bindend verklaring van het arrest opgeroepen partij] zou zijn toegekend.

In verband met het in geld waardeerbaar karakter kan bovendien verwezen worden naar 
artikel 5 en 6 van de statuten van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij], en naar de lijsten van [eiseres] waar per vennoot over het jaar 1988, 1989 en 1990 de 
deelname en het aantal aandelen wordt gespecifieerd en die aantonen dat de voordelen in 
geld gewaardeerd worden.

De gewijzigde berichten van [verweerder] zijn hierop gebaseerd, alsmede de rekening-
uittreksels en de erop volgende dagvaardingen.

Op grond van artikel 22 van de Sociale Zekerheidswet moet [verweerder] immers het 
bedrag van de bijdrage vaststellen: 'aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gege-
vens of, na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkge-
ver, die verplicht is deze te verstrekken'.

[Verweerder] heeft zich gebaseerd op de lijst van de aandelen en de waardebepalingen 
ervan, zoals [eiseres] ze zelf aan adjunct-inspecteur Heynen heeft overhandigd.

De argumentatie van [eiseres] als zou de waardebepaling foutief zijn is niet aangetoond 
en wordt tegengesproken doordat op basis van deze waardebepaling door [eiseres] ook 
werd betaald.

[...]
Voor de in concreto waardering verwijzen [eiseres en de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partij] hier naar artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 om voor te houden dat de waardering dient te gebeuren volgens de courante waarde; 
artikel 20 van het koninklijk besluit is echter enkel van toepassing op voordelen in natura 
maar niet op aandelen van een vennootschap [...].

Uit het artikel 29, §2, van de Vennootschappenwet volgt dat ieder aandeel overeenstemt 
met een inbreng in geld of met een inbreng in natura. Voor een coöperatieve vennoot-
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schap dient verwezen te worden naar artikel 147bis van de vennootschappenwet.
De verwijzing door [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-

tij] naar de zogenaamde onoverdraagbaarheid en onverhandelbaarheid van de aandelen is 
dan ook niet ter zake, daar, rekeninghoudend met de inbreng, de waarde van de aandelen 
wordt vastgelegd [...]

Ook in deze tekst van [eiseres] wordt dus andermaal de deelname in de winst naar vo-
ren gebracht, wat uiteraard het doel is van een aandeel in een vennootschap;

het dient dan ook aanvaard te worden dat de toekenning van de aandelen in [de tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij] aan de werknemers van [eiseres] een in 
geld waardeerbaar voordeel is;

de concrete waardering van dergelijk aandeel gebeurt normaal op grond van de aangifte 
door de werkgever volgens artikel 21 van de Sociale Zekerheidswet.

Bij niet akkoord met deze aangifte kan [verweerder] op grond van artikel 22 van de So-
ciale Zekerheidswet ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepalen, maar 
dit gebeurt dan 'aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens of na alle daartoe 
nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die verplicht is ze te 
verstrekken'.

In het wijzigingsbericht werd uitgegaan van de gekende nominale waarde, zijnde de ge-
gevens die door [eiseres] werden verstrekt; de aandelen werden de facto betaald volgens 
hun nominale waarde, zodat over de waardebepaling geen twijfel meer kan bestaan.

Bovendien blijkt uit de toelichting van [eiseres] dat dezelfde nominale waarde terugbe-
taald wordt wanneer de werknemer uit de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij] uittreedt, zodat niet alleen bij het intreden, maar ook bij het uittreden een iden-
tieke waardebepaling van het aandeel plaatsvindt en men dus wel degelijk kan spreken 
over de courante waarde.

De voorwaarden die aan het aandelenbezit verbonden zijn, zijn bovendien aan de werk-
nemer bekend op het ogenblik dat hij het aandeel bekomt en in de vennootschap intreedt, 
zodat deze voorwaarden door de werknemer worden aanvaard en niettemin deze voor-
waarden geen weerslag hebben op de betaling van de prijs die de werknemer alsdan voor 
het aandeel zou moeten betalen, maar in casu niet betaalt omdat zijn werkgever dit voor 
hem doet via de continuïteitsbijdrage.

Er dient dan ook te worden besloten dat:
- het aandeel ter zake in geld waardeerbaar is;
- [verweerder] correct toepassing heeft gemaakt van artikel 22 van de Sociale Zeker-

heidswet in verband met de bepaling van de waarde van het aandeel, gelet op de voorhan-
den zijnde gegevens en de nuttige inlichtingen die door de werkgever werden verstrekt.

[...]
De concrete voordelen zijn moeilijk in te schatten maar het is onbetwistbaar dat de reë-

le kost om de werknemer toe te laten tot de voordelen, voortvloeiend uit het aandelenbezit 
te laten genieten, neerkomt op de aankoopprijs van een aandeel, te weten 1.000 BEF per 
aandeel, zoals blijkt uit de lijsten die [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] neerleggen.

In het verband tussen de voordelen toegekend door [de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] en het bestaan van de arbeidsovereenkomst is een drievoudig on-
derscheid te maken:

-door  zijn  arbeidsovereenkomst kan de werknemer na vijf  jaar  anciënniteit  vennoot 
worden om aldus in aanmerking te komen tot het bekomen van jaarlijkse aandelen en di-
videnden;
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-door het voortduren van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer zijn voordeel be-
houden en er het jaarlijks genot van ontvangen;

-door het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer zijn aandelen in 
geld verzilveren.

In de eerste fase (a) volgt de toekenning van aandelen aan de betrokken werknemer niet 
uit de statuten van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], die enkel 
betrekking hebben op de daadwerkelijke vennoten. Het is pas door de verwerving van de 
eerste aandelen dat de betrokken werknemer vennoot wordt. Dit is dan ook enkel het ge-
volg van de financiering van zijn aandelen door [eiseres] als onderdeel van de door haar 
gestorte continuïteitsbijdrage. Dit eerste pakket aandelen is dan ook de betaling van een 
'kans' op een 'jaarlijkse premie' onder vorm van dividenden en op een 'uittredingsvergoe-
ding' onder de vorm van de inkoop of overdracht van zijn aandelen die hij bij het verlaten 
van zijn dienstbetrekking kan verwerven.

Nu deze premie en uitdiensttreding dermate georganiseerd is dat de werknemer er geen 
absoluut recht op heeft en de beslissing tot uiteindelijke uitbetaling en de omvang ervan 
geïnterfereerd wordt door tal van externe factoren, kan [verweerder] worden bijgetreden 
dat het voordeel, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst in deze fase geraamd moet 
worden op de waarde vereist  om van deze voordelen te kunnen genieten, te weten de 
boekwaarde van de toegekende aandelen en dus niet op de uiteindelijk reëel te bekomen 
voordelen.

Deze redenering geldt ogenschijnlijk enkel voor de toekenning van het eerste pakket 
aandelen, waardoor de betrokken werknemer het statuut van vennoot verwerft.

In de tweede fase (b) vloeit het recht op toekenning van nieuwe pakketten aandelen 
voort uit de statuten van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] en de 
erop geënte jaarlijkse beslissing van de beheersorganen van [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij]. Dit is echter een voorwaardelijke toekenning die afhankelijk 
is van de daadwerkelijke storting van de continuïteitsbijdrage [...].

De ware 'activiteiten' van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
bestaan dan ook in de door haar o.a. in het jaarverslag uitgewerkte aanmoedigingen van 
de werknemers van [eiseres] tot hogere productiviteit alsmede in de inbreng van deze ven-
noten zelf, waarbij deze daadwerkelijk in het bedrijf van [eiseres] deze verhoogde produc-
tieve arbeid verrichten. In deze optiek is de jaarlijkse toekenning van de aandelen aan 
deze werknemers dan ook niet anders dan de waardering van hun arbeid. Nu het inboeken 
van deze inbreng en de waardering ervan geschiedt door de financiering mits een bijdrage 
door [eiseres], betekent dit, wat betreft de rechtstreekse arbeidsrechtelijke verhouding tus-
sen [eiseres] en de betrokken werknemer, niets anders dan het toekennen van een bijko-
mende premie onder de vorm van een bijkomende kans op de voordelen voortvloeiend uit 
de jaarlijks toebedeelde aandelen. De waarde hiervan is gelijk aan de aanschafprijs van 
deze bijkomende kans, te weten 1.000 BEF per aandeel.

Wanneer de werknemer-vennoot in de laatste fase (c) uittreedt als werknemer en ven-
noot en zijn aandelen kan verzilveren dan betekent de omzetting van de aandelen in gel-
den niets anders dan het verzilveren van de opgebouwde kansen op voordelen. Dit is dus 
ten aanzien van [eiseres] geen nieuw voordeel, doch de tegeldemaking van de reeds ver-
worven voordelen.

[Verweerder] neemt dan ook over de betrokken periode terecht de bedragen van de ver-
worven aandelen in aanmerking, waarvan [eiseres en de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij] voorhielden dat deze 1.000 BEF per aandeel hadden gekost en der-
halve een waarde in geld uitmaakten [...].

Het door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] bezorgde overzicht 
geeft inderdaad per werknemer aan wat de financiële kost was in de betrokken periode 
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voor de financiering van de toegekende aandelen, anders gesteld op grond van welk be-
drag hun inbreng in arbeid werd ingeboekt.

Of deze aandelen hun waarde behielden is niet relevant, nu dit afhankelijk was van de 
eigen werking van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij].

Lastens [eiseres] staat enkel vast dat zij in de respectieve jaren de in het overzicht opge-
somde bedragen onrechtstreeks doch exclusief gefinancierd heeft om haar werknemers 
van de aan deze aandelen verbonden voordelen te laten genieten.

Op het moment van de toekenning van de aandelen komt de waarde ervan ten bedrage 
van de geldende balanswaarde als schuldvordering lastens [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] in het patrimonium terecht van de individuele werknemer 
[...] en verlaat het dus het patrimonium van [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] die, hoewel ze houder blijft van de fondsen, een gelijke som als schuld las-
tens de aandeelhouder dient te boeken.

In de arbeidsrechtelijke verhouding tussen [eiseres] en haar werknemers is enkel de fi-
nanciering van de aandelen relevant  en niet  de  waarde-evolutie van de aandelen zelf. 
Hierbij kan enkel de aanschafwaarde relevant zijn. Enige actualisering van deze waarde is 
derhalve niet aan de orde.

De aanschaf van aandelen kostte in de betrokken periode steeds 1.000 BEF per aandeel, 
zodat door de vermenigvuldiging van deze aanschafwaarde met het aantal  toegekende 
aandelen de omvang van het voordeel uitsluitend in geld dient gewaardeerd te worden.

[Eiseres] wil dit situeren in de vernoemde derde fase om te stellen dat de sociale-zeker-
heidsbijdragen slechts dienen betaald te worden na de effectieve betaling van het loon, 
waarbij [eiseres] verkeerdelijk verwijst naar de Algemene Onderichtingen ten behoeven 
van de werkgevers en naar het cassatiearrest van 16 september 1985 (J. T. T. 1986, 242).

Dit cassatiearrest bevestigt de algemene regel dat de sociale-zekerheidsbijdragen ver-
schuldigd zijn van zodra het loon verschuldigd is: (...) dat, blijkens artikel 34 van voor-
meld koninklijk besluit de bijdragen opeisbaar worden door het verstrijken van de termijn 
waarvoor ze, ingevolge de tewerkstelling gedurende die periode, verschuldigd zijn".

Het cassatiearrest gaat dan verder in verband met de toepassing van deze algemene re-
gel op de gemensualiseerde opzeggingsvergoeding, waarbij vastgesteld wordt "dat artikel 
35bis van dit koninklijk besluit die regel aanpast".

Het Hof van Cassatie heeft dus uitdrukkelijk bepaald dat artikel 35bis geen afwijking is 
van de algemene regel, die inhoudt dat de sociale bijdragen moeten worden betaald op het 
ogenblik van het verschuldigd zijn van het loon; artikel 35bis is een specifieke aanpassing 
van het algemeen principe, wat betreft de gemensualiseerde opzeggingsvergoeding,

en verder (pag. 30-31 van het arrest):
"De essentie  van de  aaneengeschakelde juridische  verhoudingen  tussen [eiseres]  en 

haar werknemers, tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] onderling en tussen [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] met 
dezelfde werknemer-vennoot is  dat [eiseres] via deze werkgever bovenop het normale 
loon voordelen aan zijn werknemer financiert die deze uiteindelijk in de vorm van aande-
len in [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] verkrijgt;: o.m. uit de 
jaarverslagen vanaf 1979 t/m 1990 blijkt deze praktijk bestaan te hebben.

Vanaf 1991 heeft [eiseres] éénzijdig de betaling van de continuïteitsbijdrage stopgezet 
om reden, zoals in de overeenkomst tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] voorzien, dat er bij [eiseres] geen meerwaardeaangroei was van 
de eigen middelen. Anderzijds heeft [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] geen individualisering doorgevoerd door middel van toekenning van aandelen op 
naam aan de vennoten-werknemers, wat zij overige jaren wel heeft gedaan in verhouding 



Nr. 112 - 18.2.02 HOF VAN CASSATIE 487 

tot de gepresteerde arbeidstijd zoals dit blijkt uit de neergelegde jaarverslagen van [de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij].

[...]
Aldus worden de werknemers bevoordeeld in geval van positieve productiviteit en dit 

voordeel wordt geconcretiseerd door het aandeel dat de werknemers voor rekening van 
[eiseres] bekomen in [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]. Het is 
enkel op de waarde van dit aandeel dat [verweerder] RSZ-bijdragen aanrekent en het heeft 
dan ook geen enkel belang of een deel van de door [eiseres] betaalde continuïteitsbijdra-
gen volgens artikel 2 van de overeenkomst tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij], geherinvesteerd wordt in H.B.K.-aandelen of op een andere 
wijze gereserveerd wordt (bv. ten voordele van werknemers die nog geen aandeelhouder 
zijn omdat zij niet de nodige anciënniteit hebben).

Hierop wordt immers geen bijdrage gevorderd en de bijdrage beperkt zich tot de waar-
de van de aandelen die aan de personeelsleden van [eiseres] worden toegekend, zonder dat 
deze personeelsleden hiervoor een eigen geldelijke inbreng dienen te doen, daar de finan-
ciële middelen ter beschikking worden gesteld door [eiseres], op grond van artikel 1 van 
de overeenkomst die zij afsloot met [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij].

[...]
[Verweerder] vordert echter geen sociale bijdragen op bv. de dividenden, daar dit een 

voordeel is, hetwelk krachtens de statuten van de vennootschap wordt toegekend, maar 
wel sociale bijdragen op het aandeel, hetwelk met de middelen van [eiseres] gecreëerd 
wordt ten voordele van haar werknemers omwille van hun dienstbetrekking",

en verder (pag. 38 van het arrest):
"De continuïteitsbijdragen zijn wel degelijk relevant voor de vorderingen van [verweer-

der] daar deze bijdragen dienden tot financiering van de individuele toegekende aandelen, 
waarop [verweerder] de Sociale-zekerheidsbijdragen berekent",

en verder (pag. 40 van het arrest):
"De beslissing van de aandeelhouders van [de tot bindendverklaring van het arrest op-

geroepen partij] creëert geen geldstroom, doch beslist enkel over de herschikking van een 
binnenkomende geldstroom en dit in overleg met [eiseres], die mee in het directiecomité 
zetelt. Zoals later zal worden herhaald, impliceert deze binnenkomende geldstroom een 
virtuele verrijking van de aandelen. De jaarlijkse beslissing over de bestemming van de 
continuïteitsbijdrage beïnvloedt deze verrijking niet essentieel. De aankoop van aandelen 
in [eiseres] is immers een omzetting van het aanwezig kapitaal. Het niet geïnvesteerd ka-
pitaal is per definitie reeds pro rata eigendom van de aandeelhouders. De beslissing van 
de algemene vergadering kan evenzo inhouden over te gaan tot herwaardering van de be-
staande aandelen als, zoals in casu, tot het uitschrijven en toekennen van nieuwe aandelen. 
Dit is dus inderdaad louter een boekhoudkundige inschatting en boeking van de reeds re-
ëel bestaande verhoudingen tussen aandeelhouders en vennootschap",

en verder (pag. 41-43 van het arrest):
"Het toekennen van aandelen is in deze context enkel het declaratief vastleggen van de 

schuldvordering van de individuele werknemer op het gezamenlijk doch afgescheiden pa-
trimonium.

Er gebeurt dus bij de toekenning van aandelen geen onmiddellijke geldstroom naar de 
individuele werknemer.

De uitbetaling door [eiseres] realiseert zich op het moment van de betaling van de con-
tinuïteitsbijdrage [...].
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zo bij de ontvangst van de continuïteitsbijdrage 
niet tot het toekennen van nieuwe aandelen zou beslist worden, het gezamenlijk patrimo-
nium evenzeer en in dezelfde mate verrijkt is en er zich boekhoudkundig een herwaarde-
ring van de bestaande aandelen zou opdringen, zodat, behoudens voor nieuwe vennoten, 
de gelden eveneens naar de individuele aandeelhouders zouden terugvloeien.

De beslissing tot het toekennen van nieuwe aandelen is derhalve een beslissing tot her-
schikking van het eigen vermogen en kan derhalve op zich niet meer aangezien worden 
als een uitbetaling van loon. Door de beslissing opteert men voor de verdeling van het 
maatschappelijk kapitaal over meerdere aandelen, in plaats van een opwaardering van de 
bestaande aandelen. De individuele werknemer heeft vanaf de storting van de continuï-
teitsbijdrage een aantal virtueel hoger gewaardeerde aandelen en ziet deze waarde, door 
de beslissing tot toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid over meerdere 
aandelen, waarvan in de balans voorgehouden wordt dat deze in de betrokken periode 
steeds hun aanschafwaarde van 1.000 BEF hebben behouden. De impliciete verrijking 
door het verstrekte voordeel geschiedt dus wel degelijk op het moment van de ontvangst 
van de continuïteitsbijdrage in het gezamenlijk vermogen en niet zozeer op het moment 
van de toekenning van de nieuwe aandelen".

Grieven
A. 1.3. Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 23 
en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers, worden de sociale-zekerheidsbijdragen berekend op grond 
van het loon der werknemers dat bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming (van het loon) is bedoeld.

Artikel 2 van de wet van 12 april 1965 definieert het loon van de werknemer als het 
loon in geld of de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

De basis voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen bestaat krachtens die 
wetsbepalingen bijgevolg in het aan de werknemer toegekende voordeel en niet in de kost 
voor de werkgever om dat voordeel aan zijn werknemer toe te kennen.

Het arbeidshof stelt vast dat de reële kost voor eiseres om haar werknemers toe te laten 
tot de voordelen die uit het bezit van aandelen van de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij voortvloeien, neerkomt op de aankoopprijs van een aandeel te weten, 
1.000 BEF per aandeel, (pag. 25 van het arrest).

Het arbeidshof beslist dat de sociale-zekerheidsbijdragen moeten worden berekend op 
de aanschafprijs van de bijkomende kans op de voordelen voortvloeiend uit de jaarlijks 
toebedeelde aandelen.

Het arbeidshof stelt aldus het bedrag van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen 
niet vast op basis van het loon van de werknemers van eiseres, zijnde het aan deze werk-
nemers toegekende voordeel, maar op basis van de kostprijs voor eiseres om haar werkne-
mers dat voordeel te laten genieten.

Hieruit volgt dat het arbeidshof het wettelijk begrip 'loon' en inzonderheid het begrip 'in 
geld waardeerbaar voordeel' miskent en in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen de ge-
vorderde sociale-zekerheidsbijdragen niet op het loon van de werknemers van eiseres be-
rekent door te beslissen dat verweerder terecht sociale-zekerheidsbijdragen vordert op ba-
sis van de aanschafprijs van 1.000 BEF per aandeel, op grond dat die prijs overeenstemt 
met de reële kost voor eiseres om haar werknemers toe te laten tot de uit het aandelenbezit 
voortvloeiende voordelen (schending van de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot 
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herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders, 23, en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2 van de wet van 12 april 1965 be-
treffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals in het middel gepreciseerd).

A. 1.8. Achtste onderdeel 
Sociale-zekerheidsbijdragen worden op grond van het bij artikel 2 van de wet van 12 

april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde loon van de 
werknemer berekend.

Krachtens artikel 23 van dezelfde wet worden de werknemersbijdragen door de werk-
gever bij iedere betaling van het loon ingehouden en zijn die samen met de werkgeversbij-
dragen verschuldigd.

Uit die wetsbepalingen vloeit noodzakelijkerwijze voort dat de sociale-zekerheidsbij-
dragen moeten zijn berekend op het tijdstip waarop iedere betaling van het loon plaats-
vindt.

De waardering van een als loon beschouwd voordeel moet, met het oog op de bereke-
ning van de in te houden bijdragen bijgevolg eveneens op het tijdstip waarop iedere beta-
ling van het loon plaatsvindt, zijn geschied.

Het arbeidshof stelt (in de hoger aangehaalde overwegingen van de appèlrechters op 
pag. 7-8, 22-24 en 31 van het arrest) vast dat verweerder sociale-zekerheidsbijdragen vor-
dert op de jaarlijks in de aandelenboekjes ingeschreven aandelen die op het nominaal be-
drag van 1.000 BEF per aandeel worden gewaardeerd en dat eiseres betwistte dat de als 
loon beschouwde aandelen met het oog op de betaling van sociale-zekerheidsbijdragen op 
hun nominale waarde mochten worden gewaardeerd.

Het arbeidshof stelt (in de hoger aangehaalde overwegingen van de appèlrechters op 
pag. 5-8 van het arrest) voorts vast dat de uitbetaling door eiseres zich realiseert op het 
moment van de betaling van de continuïteitsbijdrage enerzijds en dat de continuïteitsbij-
drage pas nadien gedeeltelijk werd geïndividualiseerd door de toekenning van aandelen 
met een nominale waarde van 1.000 BEF aan de individuele vennoten van de tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij anderzijds.

Het arbeidshof beslist niettemin dat verweerder terecht de op 1.000 BEF per aandeel 
vastgestelde nominale waarde van de verworven aandelen in aanmerking neemt voor de 
berekening van de gevorderde sociale- zekerheidsbijdragen.

Het arbeidshof waardeert aldus het als loon beschouwde voordeel niet op het ogenblik 
waarop het volgens de appèlrechters zelf is uitbetaald, maar op een tijdstip en op basis van 
feitelijke gegevens die dateren van na de betaling van het als loon beschouwde voordeel.

Hierbij volgt dat het arbeidshof zich met het oog op de waardering van het als loon be-
schouwde voordeel op een verkeerd tijdstip plaatst (schending van de artikelen 23 van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders, zoals in het middel gepreciseerd) en tevens de regel dat voordelen in natura op hun 
courante waarde moeten worden geschat, miskent (schending van artikel 20 van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders).

A. 2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen



490 HOF VAN CASSATIE 18.2.02 - Nr. 112 

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 14, 21, 22, 23 en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(art. 21 in de versies zoals het bestond vóór en na de wijziging van die wetsbepaling bij 
wet van 20 juli 1991; artikel 23 in de versies zoals het bestond vóór en na de wijziging 
van die wetsbepaling bij wet van 6 juli 1989);

- de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 3 8,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers;

- de artikelen 34, eerste lid, en 36 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 1, 2, 26, eerste lid, en 14 1,§1, van de Vennootschappenwet die Boek I, 
Titel IX, van het Wetboek van Koophandel uitmaakt (de artikelen 1 en 2 in de versies zo-
als het bestond vóór en na de wijziging van die wetsbepalingen bij wet van 13 april 1995; 
artikel 141 in de versies zoals het bestond vóór en na de wijziging van die wetsbepaling 
bij wet van 20 juli 1991).

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het beroe-

pen vonnis dat eiseres veroordeelt tot betaling van sociale- zekerheidsbijdragen op de aan-
delen die de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij aan de werknemers 
van eiseres heeft toegekend, in al zijn onderdelen.

Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden (pag. 3-4 van het arrest):
"[De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] werd opgericht bij akte 

van 19 april 1979 met als doel de vorming en het beheer van een fonds ten voordele van 
de vennootschap met een onbeperkt kapitaal, maar met een minimum van 1.400.000 BEF, 
bestaande uit aandelen van elk 1.000 BEF op naam, onbeperkt in aantal en uitsluitend 
overdraagbaar aan de ledenvennootschappen zoals bepaald in artikel 7 van de statuten. 
Het minimum van 1400 deelbewijzen werd volstort door de 7 stichtende vennoten voor 
elk 200 deelbewijzen zoals blijkt uit artikel 1 van de oprichtingsakte gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgische Staatsblad d.d. 8 mei 1979, p. 6376",

en verder (pag. 5-8 van het arrest):
"Volgens [verweerder] zijn er bijdragen in de sociale zekerheid verschuldigd op de 

sommen die jaarlijks in het eerste kwartaal op de aandelenboekjes ingeschreven worden 
ten titel van nieuwe deelbewijzen. Hierbij wordt uitgegaan van een nominaal bedrag van 
1.000 BEF per aandeel en dit voor een 200-tal werknemers.

[Eiseres] betwist deze vorderingen, alleszins de omvang van de basis voor de bereke-
ning van de bijdragen",

en verder (pag. 21 van het arrest):
"Uit de weergave van de feiten bleek voldoende dat de aandelen voordelen kunnen op-

leveren, al is de realisatie ervan afhankelijk van meerdere voorwaarden:
- een blijvende band met [eiseres] (een arbeidsovereenkomst, brugpensioen, overleven-

de echtgenoten van een werknemer);
- een anciënniteit in de dienstbetrekking van [eiseres] van vijf jaar of meer;
- een toename van het commercieel succes van [eiseres] (toename van de eigen midde-

len van [eiseres] ten aanzien van de spaarbanksector of van de spaarfondsen binnen de 
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BSV)",
en verder (pag. 22 van het arrest):
"[Eiseres] dient wel toe te geven dat aandelen 'met een nominale waarde van 1.000 

BEF' toebedeeld zijn aan individuele vennoten, zoals onder meer blijkt uit de lijsten van 
deelname in de kapitaalsverhogingen over 1982 tot en met 1994",

en verder (pag. 27 van het arrest):
"Lastens [eiseres] staat enkel vast dat zij in de respectieve jaren de in het overzicht op-

gesomde bedragen onrechtstreeks doch exclusief gefinancierd heeft om haar werknemers 
van de aan deze aandelen verbonden voordelen te laten genieten.

Op het moment van de toekenning van de aandelen komt de waarde ervan ten bedrage 
van de geldende balanswaarde als schuldvordering lastens [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] in het patrimonium terecht van de individuele werknemer 
[...] en verlaat het dus het patrimonium van [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] die, hoewel ze houder blijft van de fondsen, een gelijke som als schuld las-
tens de aandeelhouder dient te boeken",

en verder (pag. 30-31 van het arrest):
"Samengevat  ligt  de  oorzaak van de continuïteitsbijdrage in  de door  de individuele 

werknemers gepresteerde arbeid, waarvoor de werkgever zich ertoe verbond bij een eruit 
voortvloeiende gestegen jaarproductie en eigen middelen, een bedrag te storten aan de co-
öperatie van een bepaalde categorie van deze werknemers, welke coöperatie jaarlijks een 
deel van deze bijdrage aan de individuele werknemer diende door te geven.

De essentie van de aaneengeschakelde juridische verhoudingen tussen [eiseres] en haar 
werknemers, tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
onderling en tussen [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] met dezelf-
de werknemer-vennoot  is  dat  [eiseres]  via deze werkgever  bovenop het  normale  loon 
voordelen aan zijn werknemer financiert die deze uiteindelijk in de vorm van aandelen in 
[de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] verkrijgt;: o.m. uit de jaarver-
slagen vanaf 1979 t/m 1990 blijkt deze praktijk bestaan te hebben.

Vanaf 1991 heeft [eiseres] éénzijdig de betaling van de continuïteits-bijdrage stopgezet 
om reden, zoals in de overeenkomst tussen [eiseres en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] voorzien, dat er bij [eiseres] geen meerwaardeaangroei was van 
de eigen middelen. Anderzijds heeft [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] geen individualisering doorgevoerd door middel van toekenning van aandelen op 
naam aan de vennoten-werknemers, wat zij overige jaren wel heeft gedaan in verhouding 
tot de gepresteerde arbeidstijd zoals dit blijkt uit de neergelegde jaarverslagen van [de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]",

en verder (pag. 40 van het arrest):
"De beslissing van de aandeelhouders van [de tot bindendverklaring van het arrest op-

geroepen partij] creëert geen geldstroom, doch beslist enkel over de herschikking van een 
binnenkomende geldstroom en dit in overleg met [eiseres], die mee in het directiecomité 
zetelt. Zoals later zal worden herhaald, impliceert deze binnenkomende geldstroom een 
virtuele verrijking van de aandelen. De jaarlijkse beslissing over de bestemming van de 
continuïteitsbijdrage beïnvloedt deze verrijking niet essentieel. De aankoop van aandelen 
in [eiseres] is immers een omzetting van het aanwezig kapitaal. Het niet geïnvesteerd ka-
pitaal is per definitie reeds pro rata eigendom van de aandeelhouders. De beslissing van 
de algemene vergadering kan evenzo inhouden over te gaan tot herwaardering van de be-
staande aandelen als, zoals in casu, tot het uitschrijven en toekennen van nieuwe aandelen. 
Dit is dus inderdaad louter een boekhoudkundige inschatting en boeking van de reeds re-
ëel bestaande verhoudingen tussen aandeelhouders en vennootschap.
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Uit de geschetste constructie blijkt in deze optiek afdoende dat de last van het voordeel 
wel degelijk exclusief bij [eiseres] rust [...] en dat [de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] enkel interfereert in de boekhoudkundige individualisering van het col-
lectief toegekend voordeel",

en verder (pag. 41-43 van het arrest):
"De precieze betekenis van het begrip derde is afhankelijk van de identificatie van de 

eerste en de tweede, waarnaar het begrip impliciet verwijst. Het gaat immers over deze 
personen die vreemd zijn aan de juridische verhouding die bestaat tussen deze eersten en 
tweeden.

In de context van bedoelde artikelen wordt voor de aanwijzing van deze eersten en 
tweeden impliciet verwezen naar de juridische verhouding die het recht op het loon of het 
voordeel doet ontstaan.

Nu maakt [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] de vennootschap 
uit waarin de globaliteit van de werknemers, die aanspraak kunnen maken op het litigieu-
ze voordeel, vertegenwoordigd is. De betaling door [eiseres] aan [de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij] komt dus in het door hen samengebracht patrimoni-
um terecht. Het is vervolgens in onderlinge samenspraak dat de aldus ontvangen gelden 
over de werknemers verdeeld worden onder de vorm van de toekenning van aandelen en 
dividenden.

Het toekennen van aandelen betekent niets minder dan het begroten van de individuele 
schuldvordering van de aandeelhouder op dit gezamenlijk patrimonium. Door het toeken-
nen van aandelen in plaats van de daadwerkelijke en rechtstreekse uitkering van het voor-
deel in gelden, blijven deze gelden dus waar ze zijn.

Het systeem komt dus neer op een overeenkomst waarbij [eiseres] door het financieren 
van nieuwe aandelen een voordeel verstrekt aan zijn werknemer, die dit voordeel voor ei-
gen rekening investeert in [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] en 
aldus onrechtstreeks terug in [eiseres].

[De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] is derhalve intrinsiek aan de 
methode tot de verwerving van het voordeel. Het is door haar bestaan en werking dat het 
voordeel wordt gecreëerd. Nu zij in de verwerving van het voordeel contractueel vervat 
ligt, kan zij niet aanzien worden als een derde in de zin van bedoelde artikelen.

[...] 
Het toekennen van aandelen is in deze context enkel het declaratief vastleggen van de 

schuldvordering van de individuele werknemer op het gezamenlijk doch afgescheiden pa-
trimonium.

Er gebeurt dus bij de toekenning van aandelen geen onmiddellijke geldstroom naar de 
individuele werknemer.

De uitbetaling door [eiseres] realiseert zich op het moment van de betaling van de con-
tinuïteitsbijdrage. In de verdere verdeling is het de eigen besluitvorming van de beheers-
organen van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] die over de verde-
re verdeling beslist.

Deze beslissing is dus vennootschapsrechtelijk een beslissing van de aandeelhouders 
zelf, die over de bestemming en herschikking van hun gezamenlijk patrimonium beslis-
sen. Deze beslissing creëert geen bijkomende middelen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zo bij de ontvangst van de continuïteitsbijdrage 
niet tot het toekennen van nieuwe aandelen zou beslist worden, het gezamenlijk patrimo-
nium evenzeer en in dezelfde mate verrijkt is en er zich boekhoudkundig een herwaarde-
ring van de bestaande aandelen zou opdringen, zodat, behoudens voor nieuwe vennoten, 
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de gelden eveneens naar de individuele aandeelhouders zouden terugvloeien.
De beslissing tot het toekennen van nieuwe aandelen is derhalve een beslissing tot her-

schikking van het eigen vermogen en kan derhalve op zich niet meer aanzien worden als 
een uitbetaling van loon. Door de beslissing opteert men voor de verdeling van het maat-
schappelijk kapitaal over meerdere aandelen, in plaats van een opwaardering van de be-
staande aandelen. De individuele werknemer heeft vanaf de storting van de continuiteits-
bijdrage een aantal virtueel hoger gewaardeerde aandelen en ziet deze waarde, door de be-
slissing tot toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid over meerdere aande-
len, waarvan in de balans voorgehouden wordt dat deze in de betrokken periode steeds 
hun aanschafwaarde van 1.000 BEF hebben behouden. De impliciete verrijking door het 
verstrekte voordeel geschiedt dus wel degelijk op het moment van de ontvangst van de 
continuïteitsbijdrage in het gezamenlijk vermogen en niet zozeer op het moment van de 
toekenning van de nieuwe aandelen.

Deze beslissingen van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] kun-
nen derhalve niet vereenzelvigd worden met een tussenkomst in de uitbetaling van loon. 
Dit impliceert immers dat pas ná de tussenkomst van de derde de gelden in het patrimoni-
um van de werknemer terecht zouden komen -quod non.

De vernoemde artikelen 43 en 36 zijn bijgevolg terzake niet toepasselijk, zodat enkel 
[eiseres] als schuldenaar van de bijdragen dient te worden aangezien".

A. 2.4. Vierde onderdeel 
Zoals in het derde onderdeel is uiteengezet, treedt de derde in de plaats van de werkge-

ver voor de vervulling van alle verplichtingen betreffende het loon, wanneer een gedeelte 
van het loon door tussenkomst van die derde aan de werknemer wordt uitbetaald en wordt 
de derde slechts van die verplichtingen ontlast, zo hij het bedrag van de op het loon ver-
richte inhoudingen doorgeeft, van zodra zij gedaan zijn.

De uitbetaling van het loon geschiedt op het ogenblik waarop het toegekende voordeel 
in het vermogen van de werknemer terechtkomt.

Eiseres voerde aan dat niet eiseres maar de tot bindend verklaring van het arrest opge-
roepen partij de schuldenaar van de gevorderde sociale- zekerheidsbijdragen was, vermits 
verweerders vordering steunt op de nominale waarde van de aandelen en deze aandelen 
door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij zijn toegekend (pag. 8 van 
haar verzoekschrift tot hoger beroep).

Het arbeidshof stelt vast dat verweerder sociale-zekerheidsbijdragen vordert op de aan 
de werknemers van eiseres toegekende aandelen van de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij (pag. 31, vierde en voorlaatste alinea, van het arrest).

De appèlrechters stellen tevens vast dat ten aanzien van eiseres enkel vaststaat dat zij de 
toegekende aandelen heeft  gefinancierd om haar  werknemers  van de eraan verbonden 
voordelen te laten genieten (pag. 27, voorlaatste alinea) en dat de aandelen worden toege-
kend door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij (pag. 24, 25 en 27 van 
het arrest).

Het arbeidshof beslist voorts dat de waarde van de toegekende aandelen op het moment 
van de toekenning van de aandelen als schuldvordering ten laste van de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij in het patrimonium van de individuele werknemer te-
rechtkomt en dus het patrimonium van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij verlaat (pag. 27, laatste alinea).

Het arbeidshof beslist nochtans dat dit niet kan vereenzelvigd worden met een tussen-
komst in de uitbetaling van het loon.

De appèlrechters derhalve het begrip 'betaling' van het loon miskennen en niet naar 
recht beslissen dat de tussenkomst van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
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partij niet vóór de betaling van het loon heeft plaatsgevonden (schending van de artikelen 
23 en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 36 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, zoals in het middel gepreciseerd) en hun beslissing dat niet de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partij, maar eiseres de schuldenaar van de gevorderde 
sociale-zekerheidsbijdragen is, niet naar recht verantwoorden met de overweging dat de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij niet is tussengekomen in de beta-
ling van het als loon beschouwde voordeel (schending van de artikelen 43 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders en 36 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals in het mid-
del gepreciseerd).

A. 2.5. Vijfde onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-

sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
en 23 en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de so-
ciale  zekerheid  voor  werknemers,  de  sociale-zekerheidsbijdragen worden  berekend  op 
grond van het loon der werknemers dat bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betref-
fende de bescherming (van het loon) is bedoeld.

Artikel 2 van de wet van 12 april 1965 definieert het loon van de werknemer als het 
loon in geld of de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Krachtens artikel 23 van de wet van 27 juni 1969 worden de werknemersbijdragen door 
de werkgever bij iedere betaling van het loon ingehouden en zijn die samen met de werk-
geversbijdragen verschuldigd.

Uit  de  desbetreffende  wetsbepalingen  vloeit  noodzakelijkerwijze  voort  dat  werkne-
mers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid moeten worden berekend op het 
aan elke werknemer individueel toegekende loon.

De collectieve toekenning van een voordeel aan de werknemers kan slechts als een be-
taling van loon worden beschouwd, op voorwaarde dat het collectieve voordeel over de 
betrokken werknemers wordt geïndividualiseerd en de betaling van het loon bijgevolg niet 
kan plaatsvinden vóór de individualisering van het collectieve voordeel.

De appèlrechters stellen vast dat ten aanzien van eiseres enkel vaststaat dat zij de toege-
kende aandelen heeft gefinancierd om haar werknemers van de eraan verbonden voorde-
len te laten genieten (pag. 27, voorlaatste alinea) en dat de aandeelhouders van de tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij, na de storting van de continuïteitsbijdra-
ge, beslisten over de herschikking van de binnenkomende geldstroom en interfereerden in 
de boekhoudkundige individualisering van het collectief toegekende voordeel (pag. 40 
van het arrest).

Het arbeidshof stelt voorts vast dat jaarlijks voor de werknemers van eiseres sommen 
als nieuwe deelbewijzen werden ingeschreven in de aandelenboekjes van de tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij, dat de toekenning van aandelen onder meer 
afhankelijk was van de anciënniteit van elke betrokken werknemer (pag. 5-8 en 21 van het 
arrest) en dat de individualisering van het door eiseres toegekende voordeel is gedaan in 
verhouding tot de gepresteerde arbeidstijd (pag. 30-31 van het arrest).

Het arbeidshof beslist niettemin dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij slechts een boekhoudkundige herschikking is van het individuele aandeel der werk-
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nemers in het gezamenlijke vermogen en dat de jaarlijkse beslissing van de algemene ver-
gadering van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] over de bestem-
ming van de continuïteitsbijdrage de verrijking van de individuele werknemers niet essen-
tieel beïnvloedt, vermits de algemene vergadering net zo goed tot herwaardering van de 
bestaande aandelen had kunnen overgaan (pag. 40 en 42-43 van het arrest).

Het arbeidshof kan die beslissing niet naar recht afleiden uit de door de appèlrechters 
vastgestelde feiten zonder tevens na te gaan en vast te stellen of in het voorliggende geval 
de loutere herwaardering van de bestaande aandelen voor de individuele werknemers, re-
kening houdend met hun verschillende anciënniteit en hun verschillende gepresteerde ar-
beid, een identiek voordeel zou hebben opgeleverd als de jaarlijkse toekenning van nieu-
we aandelen, rekening houdend met de anciënniteit  en de gepresteerde arbeidstijd van 
elke individuele werknemer.

De appèlrechters derhalve, door op die gronden te beslissen dat niet de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partij, maar eiseres de schuldenaar van de gevorderde 
sociale-zekerheidsbijdragen is, het begrip 'loon' miskennen (schending van de artikelen 14 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23, en 38,§1, van de wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 
zoals gepreciseerd in het middel), en niet naar recht beslissen dat de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij niet is tussengekomen in de betaling van het als loon be-
schouwde voordeel (schending van de artikelen 23 en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders en 36 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gepreciseerd in het mid-
del).

III. B. Eiseres voert in haar verzoekschrift inzake nr S.00.0143.N drie midde-
len aan:

B. 1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, 21 (in de versie zoals het bestond vóór de vervanging van die bepa-

ling door artikel 14 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen), 
23 (met §2 zowel in de versie van vóór als na de wijziging ervan door artikel 20 van de 
Programmawet van 6 juli 1989) en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders;

- artikel 23, eerste en tweede lid, en artikel 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houden-
de de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers;

- artikel 34, eerste en derde lid, (vóór de invoeging van een nieuw derde en een vierde 
lid, wat het derde lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 september 
1992 tot wijziging van artikel 34 het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat het vierde lid betreft door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van artikel 34 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
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heid der arbeiders) en artikel 36, eerste en derde lid, eerste zin, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvorde-

ring van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres en de tegenvordering van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij ongegrond en bevestigt het bestreden 
vonnis van de eerste rechter, dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
veroordeelde tot het betalen van sociale-zekerheidsbijdragen op de aandelen die de eiseres 
aan werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij toekende, 
rekening houdende met een nominale waarde van 1.000 frank per aandeel, in al zijn on-
derdelen, onder meer op grond van de volgende motieven:

Na te hebben vastgesteld dat
- de eiseres werd opgericht met als doel de vorming en het beheer van een fonds ten 

voordele van de vennootschap met een onbeperkt kapitaal,  bestaande uit aandelen van 
1.000 frank op naam,

- aandeelhouder kunnen worden van de eiseres, personeelsleden van de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partij die op datum van de jaarvergadering vijf jaar in 
dienst zijn, gepensioneerde personeelsleden van de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij, wettige echtgenoten of samenwonende partners van overleden echtge-
noten, vennootschappen met een gelijkaardig doel als dat van de eiseres of waarin de eise-
res een betekenisvolle participatie heeft en de personeelsleden van de voornoemde ven-
nootschappen, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de personeelsleden 
van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij,

- de naamloze vennootschap Logipar in 1990 vennoot is geworden van de eiseres,
- de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij de verbintenis aanging onder 

bepaalde voorwaarden jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen van de eiseres, conti-
nuïteitsbijdrage genoemd, dat op een welbepaalde wijze werd berekend,

- na reservering van de sommen verschuldigd voor de betaling van de vennootschaps-
belasting en, tot en met 1989, van de liquidatiebelasting, het saldo van de continuiteitsbij-
drage deels werd geblokkeerd voor de werknemers die nog geen vijf jaar anciënniteit had-
den en voor het overige werd verdeeld in de vorm van deelbewijzen onder de vennoten op 
voet van gelijkheid, waarbij de nieuwe aandelen in de betrokken jaren telkens aan 1.000 
frank per aandeel werden ingeschreven,

- de aldus betaalde bedragen in de reserves van de eiseres bleven als de betrokken 
werknemers vóór zij vijf jaar dienst hadden verricht, de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij als werknemer verlieten en deels in de individuele aandelenboekjes 
van de effectieve vennoten-werknemers werden ingeschreven,

- van de continuïteitsbijdragen voor 1988 (16.780.000 BEF), 1989 (23.386.000 BEF), 
1990 (37.627.558 BEF) aldus slechts effectief voor verdeling in aandelen de volgende 
sommen werd toegekend: 7.136.000 BEF in 1988, 7.535.000 BEF in 1989, 13.584.000 
frank in 1990,

- de eiseres door het aankopen van aandelen van de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij in belangrijke mate als aandeelhouder participeerde in het maatschappe-
lijk kapitaal van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij en als belangrij-
ke aandeelhouder in 1990 voor het eerst een plaats verwierf in de raad van bestuur van de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij,
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overweegt het arbeidshof enerzijds:
"Lastens de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] staat enkel vast dat 

zij in de respectieve jaren de in het overzicht [dat de eiseres bezorgde van de financiële 
kost per werknemer van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij voor de 
financiering  van  de  aandelen  in  de  betrokken  periode]  opgesomde  bedragen  onrecht-
streeks doch exclusief gefinancierd heeft om haar werknemers van de aan deze aandelen 
verbonden voordelen te laten genieten.

Op het moment van de toekenning van de aandelen komt de waarde ervan ten bedrage 
van de geldende balanswaarde als schuldvordering lastens [de eiseres] in het patrimonium 
terecht van de individuele werknemer (Van Hoogenbempt H, 'Alternatieve loonvormen en 
parafiscaliteit' in Van Steenberge en Jorens Y (Eds) 'Het Loonbegrip'. Die Keure, 1995, p. 
187, nr. 36) en verlaat het dus het patrimonium van [de eiseres] die, hoewel ze houder 
blijft van de fondsen, een gelijke som als schuld lastens de aandeelhouder dient te boe-
ken." (blz. 27, laatste alinea van het arrest).

Het arbeidshof overweegt anderzijds eveneens:
"Het toekennen van aandelen [door de eiseres aan werknemers van de tot bindendver-

klaring van het arrest opgeroepen partij] is in deze context enkel het declaratief vastleggen 
van de schuldvordering van de individuele werknemer op het gezamenlijk doch afgeschei-
den patrimonium.

Er gebeurt dus bij de toekenning van aandelen geen onmiddellijke geldstroom naar de 
individuele werknemer.

De uitbetaling door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] reali-
seert zich op het moment van de betaling van de continuïteitsbijdrage. In de verdere ver-
deling is het de eigen besluitvorming van de beheersorganen van [de eiseres] die over de 
verdere verdeling beslist.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zo bij de ontvangst van de continuïteitsbijdrage 
niet tot het toekennen van nieuwe aandelen zou beslist worden, het gezamenlijk patrimo-
nium evenzeer en in dezelfde mate verrijkt is en er zich boekhoudkundig een herwaarde-
ring van de bestaande aandelen zou opdringen, zodat, behoudens voor nieuwe vennoten, 
de gelden eveneens naar de individuele aandeelhouders zouden terugvloeien. De beslis-
sing tot het toekennen van nieuwe aandelen is derhalve een beslissing tot herschikking 
van het eigen vermogen en kan derhalve op zich niet meer aangezien worden als een uit-
betaling van loon. Door de beslissing opteert men voor de verdeling van het maatschappe-
lijk kapitaal over meerdere aandelen, in plaats van een opwaardering van de bestaande 
aandelen. De individuele werknemer heeft vanaf de storting van de continuïteitsbijdrage 
een aantal virtueel hoger gewaardeerde aandelen en ziet deze waarde, door de beslissing 
tot toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid over meerdere aandelen, waar-
van in de balans voorgehouden wordt dat deze in de betrokken periode steeds hun aan-
schafwaarde van 1.000 BEF hebben behouden. De impliciete verrijking door het verstrek-
te voordeel geschiedt dus wel degelijk op het moment van de ontvangst van de continuï-
teitsbijdrage in het gezamenlijk vermogen en niet zozeer op het moment van de toeken-
ning van de nieuwe aandelen. Deze beslissingen van [eiseres] kunnen derhalve niet ver-
eenzelvigd worden met een tussenkomst in de uitbetaling van het loon. Dit impliceert im-
mers dat pas ná de tussenkomst van de derde de gelden in het patrimonium van de werk-
nemer terecht zouden komen - quod non". (blz. 43 onder b en blz. 43 i.c. van het arrest).

Het arbeidshof ten slotte, wat betreft de bepaling van de grondslag waarop de sociale-
zekerheidsbijdragen moeten worden berekend die volgens hem door de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij verschuldigd zijn op basis van de door het arbeidshof 
onder IV. A. 1 ("De feitelijke grondslag van de vorderingen van de [verweerder]") van 
zijn arrrest geschetste participatiesysteem, oordeelt:
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De concrete voordelen zijn vooraf moeilijk in te schatten maar het is onbetwistbaar dat 
de reële kost om de werknemer toe te laten tot de voordelen, voortvloeiend uit het aande-
lenbezit te laten genieten, neerkomt op de aankoopprijs van een aandeel, te weten 1.000 
BEF per aandeel, zoals blijkt uit de lijsten die [eiseres] en de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] neerleggen.

"In het verband tussen de voordelen toegekend door de [eiseres] en het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst is een drievoudig onderscheid te maken:

- door zijn arbeidsovereenkomst kan de werknemer na vijf jaar anciënniteit vennoot 
worden om aldus in aanmerking te komen tot het bekomen van jaarlijkse aandelen en di-
videnden;

- door het voortduren van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer zijn voordeel be-
houden en er het jaarlijks genot van ontvangen;

- door het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer zijn aandelen in 
geld verzilveren.

In de eerste fase (a) volgt de toekenning van aandelen aan de betrokken werknemer niet 
uit de statuten van de [eiseres], die enkel betrekking hebben op de daadwerkelijke venno-
ten. Het is pas door de verwerving van de eerste aandelen dat de betrokken werknemer 
vennoot wordt. Dit is dan ook enkel het gevolg van de financiering van zijn aandelen door 
de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] als onderdeel van de door haar 
gestorte continuïteitsbijdrage. Dit eerste pakket aandelen is dan ook de betaling van een 
'kans' op een 'jaarlijkse premie' onder de vorm van dividenden en op een 'uittredingsver-
goeding' onder vorm van de inkoop of overdracht van zijn aandelen die hij bij het verlaten 
van zijn dienstbetrekking kan verwerven.

Nu deze premie en uitdiensttreding dermate georganiseerd is dat de werknemer er geen 
absoluut recht op heeft en de beslissing tot uiteindelijke uitbetaling en de omvang ervan 
geïnterfereerd wordt door tal van externe factoren, kan verweerder] worden bijgetreden 
dat het voordeel, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst in deze fase geraamd moet 
worden op de waarde vereist om van deze voordelen te kunnen genieten, te weten de 
boekwaarde van de toegekende aandelen en dus niet op de uiteindelijk reëel te bekomen 
voordelen.

[...]
De ware 'activiteiten' van [eiseres] bestaan [...] in de door haar o.a. in het jaarverslag 

uitgewerkte aanmoedigingen van de werknemers van [de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] tot hogere productiviteit alsmede in de inbreng van deze venno-
ten zelf, waarbij deze daadwerkelijk in het bedrijf van [de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] deze verhoogde productieve arbeid verrichten. In deze optiek is 
de jaarlijkse toekenning van de aandelen aan deze werknemers dan ook niets anders dan 
de waardering van hun arbeid. Nu het inboeken van deze inbreng en de waardering ervan 
geschiedt door de financiering mits een bijdrage door [de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij], betekent dit, wat betreft de rechtstreekse arbeidsrechtelijke ver-
houding tussen [de tot bindend verklaring van het arrest opgeroepen partij] en de betrok-
ken werknemer niets anders dan het toekennen van een bijkomende premie onder de vorm 
van een bijkomende kans op de voordelen voortvloeiend uit de jaarlijks toebedeelde aan-
delen. De waarde hiervan is gelijk aan de aanschafprijs van deze bijkomende kans, te we-
ten 1.000 BEF per aandeel.

[De verweerder] neemt dan ook over de betrokken periode terecht de bedragen van de 
verworven aandelen in aanmerking waarvan [eiseres en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] voorhielden dat deze 1.000 BEF per aandeel hadden gekost en 
derhalve een waarde in geld uitmaakten.
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[...]
De aanschaf van de aandelen kostte in de betrokken periode steeds 1.000 BEF per aan-

deel, zodat door de vermenigvuldiging van deze aanschafwaarde met het aantal toegeken-
de aandelen de omvang van het voordeel uitsluitend in geld dient gewaardeerd te worden. 
(blz. 25 - 28 van het arrest).

Het is enkel op de waarde van dit aandeel dat [verweerder] RSZ-bijdragen aanrekent en 
het heeft dan ook geen enkel belang of een deel van de door [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] betaalde continuïteitsbijdragen volgens artikel 2 van de over-
eenkomst tussen [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] en [eiseres], 
geherinvesteerd worden in HBK-aandelen of op een andere wijze gereserveerd wordt (bv. 
ten voordele van werknemers die nog geen aandeelhouders zijn omdat zij niet de nodige 
anciënniteit hebben).

Hierop wordt immers geen bijdrage gevorderd en de bijdrage beperkt zich tot de waar-
de van de aandelen die aan de personeelsleden van [de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij] worden toegekend

[...] (blz. 31, tweede alinea van het arrest),
Grieven
B. 1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de 
artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de al-
gemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, is de werkgever sociale-
zekerheidsbijdragen  verschuldigd op  grond van  het  loon van  de werknemer  zoals  dat 
wordt omschreven in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, verruimd of beperkt door de Koning.

Overeenkomstig artikel 23,§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders, wordt de bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere betaling van het 
loon ingehouden en, samen met zijn bijdrage, om de drie maanden aan de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid overgemaakt op de tijdstippen en binnen de termijnen bepaald in 
artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders.

Volgens die bepalingen is in beginsel het tijdstip van de betaling van het loon door de 
werkgever bepalend voor het verschuldigd zijn van de sociale- zekerheidsbijdragen, tenzij 
in de hier niet van toepassing zijnde bijzondere gevallen bedoeld in artikel 35bis van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders, waarvoor andere tijdstippen van verschuldigd zijn van de bijdragen 
zijn vastgesteld.

Om te beslissen dat een werkgever gehouden is tot betaling van sociale-zekerheidsbij-
dragen op een voordeel dat als loon moet worden beschouwd, dient derhalve vast te staan 
op welk ogenblik dat voordeel aan de werknemer werd betaald, terwijl ook de waardering 
van dat voordeel voor de berekening van de verschuldigde bijdragen op het ogenblik van 
de betaling dient te gebeuren.

Het arbeidshof maakt niet duidelijk op welk ogenblik het voordeel, dat de werknemers 
van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij die aandeelhouders zijn van 
de eiseres, volgens hem hebben gekregen door hun deelname aan het systeem van partici-
patie van de eiseres in de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij dat het ar-
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beidshof in zijn arrest beschrijft, volgens hem werd betaald en kan dan ook niet wettig de 
waardering van dat voordeel voor de heffing van sociale-zekerheidsbijdragen doen op het 
tijdstip van de toekenning door de eiseres van aandelen, met name door inaanmerkingne-
ming van de nominale waarde van 1.000 BEF per aandeel, zonder duidelijk te stellen dat 
het tijdstip van de toekenning van aandelen het tijdstip van de betaling van het voordeel 
is.

Het arbeidshof overweegt zowel dat de aandelen die de voornoemde werknemers ont-
vangen op het moment van hun toekenning door de eiseres in hun individuele patrimoni-
um terechtkomen, als dat de betaling van het als loon beschouwde voordeel zich realiseert 
op het moment van de betaling aan de eiseres, door de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij, van de continuïteitsbijdrage.

Sociale-zekerheidsbijdragen kunnen maar verschuldigd zijn op geld of in geld waar-
deerbare voordelen die bij hun toekenning door de werkgever geïndividualiseerd zijn of 
geïndividualiseerd kunnen worden, zoals onder meer blijkt uit artikel 23 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, volgens hetwelk de bijdrage van de werknemer bij 
iedere betaling van het loon wordt ingehouden.

De continuïteitsbijdrage die de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
aan de eiseres betaalt, op zich niet geïndividualiseerd is noch geïndividualiseerd kan wor-
den ten aanzien van de werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij die aandeelhouder zijn van de eiseres en de storting daarvan kan dan ook als zo-
danig niet beschouwd worden als de betaling van loon aan die werknemers waarop socia-
le- zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Het arbeidshof kon niet wettig beslissen, enerzijds dat de betaling door de tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij van de continuïteitsbijdrage aan de eiseres de 
betaling is van het voordeel dat de werknemers van de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij genieten en dat als loon moet worden beschouwd voor de heffing 
van sociale- zekerheidsbijdragen, omdat de werknemers zich vanaf de betaling van die 
continuïteitsbijdrage al verrijken ten belope van de verhoogde waarde van hun aandelen, 
anderzijds dat het voordeel van de betrokken werknemers dat het arbeidshof als loon be-
schouwt, niet bestaat in noch moet worden geraamd op basis van de continuïteitsbijdrage 
die de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij aan de eiseres betaalt, maar 
in de aandelen bestaat die de eiseres op een later tijdstip toekent aan de vennoten van de 
eiseres die werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij zijn, 
omdat vanaf dat ogenblik een schuldvordering tegen de eiseres in hun patrimonium te-
rechtkomt, en moet worden geraamd op basis van de nominale waarde van die aandelen 
van 1.000 BEF per aandeel, zoals die voorkomt in de balans (schending van de artikelen 
14, 21 - in de versie zoals het bestond voor de vervanging van die bepaling door de artike-
len 14 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen - en 23,§ 1 en 
2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en de artikelen 23, 34, eer-
ste en derde lid, vóór de invoeging van een nieuw derde en een vierde lid, wat het derde 
lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot wijziging 
van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat het vierde lid betreft door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
- en 38,§1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 
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27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders.

B. 2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21 (in de versie zoals dat artikel bestond vóór de vervanging van die be-

paling door artikel 14 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalin-
gen), 22, 23 (met §2 zowel in de versie van vóór als na de wijziging ervan door artikel 20 
van de Programmawet van 6 juli 1989) en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders;

- de artikelen 34, eerste en derde lid, (vóór de invoeging van een nieuw derde en een 
vierde lid, wat het derde lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 sep-
tember 1992 tot wijziging van artikel 34 het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat het vierde lid betreft 
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van artikel 34 van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders) en 36, eerste en derde lid, eerste zin, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 1, (vóór de vervanging ervan door artikel 1 van de wet van 13 april 1995 
tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 novem-
ber 1935), 2 (vóór de wijziging ervan door artikel 1 van de wet van 13 april 1995 tot wij-
ziging  van  de  wetten  op  de  handelsvennootschappen,  gecoördineerd  op  30  november 
1935), 26, eerste lid, en 141,§1, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvorde-

ring van verweerder, het hoger beroep van eiseres en de (tegenvordering van de) tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij ongegrond en bevestigt het bestreden von-
nis dat de vordering van verweerder tot het verkrijgen van sociale-zekerheidsbijdragen op 
de nominale waarde van 1.000 BEF per aandeel van de door eiseres aan werknemers van 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij toegekende aandelen in al zijn 
onderdelen, daarbij het middel van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij dat de betaling van de aandelen die het arbeidshof als loon aanmerkt, gebeurde door 
een derde, met name eiseres, zodat de bijdragen van eiseres hadden moeten worden ge-
vorderd, van de hand wijst en dat op grond van de volgende motieven:

"2.3.4.5. de schuldenaar van de verschuldigde uitkeringen
Terzake zijn artikel 43 van de Sociale Zekerheidswet en artikel 36 van het Sociaal Ze-

kerheidsbesluit gezamenlijk van toepassing:
[...]
a) de toepasselijkheid van de artikelen 43 en 36 op [ eiseres]
De precieze betekenis van het begrip derde is afhankelijk van de identificatie van de 

eerste en de tweede, waarnaar het begrip impliciet verwijst. Het gaat immers over deze 
personen die vreemd zijn aan de juridische verhouding die bestaat tussen deze eersten en 
tweeden.

In de context van bedoelde artikelen wordt voor de aanwijzing van deze eersten en 
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tweeden impliciet verwezen naar de juridische verhouding die het recht op het loon of het 
voordeel doet ontstaan.

Nu maakt [eiseres] de vennootschap uit waarin de globaliteit van de werknemers, die 
aanspraak kunnen maken op het litigieuze voordeel,  vertegenwoordigd is.  De betaling 
door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] aan [eiseres] komt dus in 
het door hen samengebracht patrimonium terecht. Het is vervolgens in onderlinge samen-
spraak dat de aldus ontvangen gelden over de werknemers verdeeld worden onder de 
vorm van de toekenning van aandelen en dividenden. Het toekennen van aandelen bete-
kent niets minder dan het begroten van de individuele schuldvordering van de aandeel-
houder op dit gezamenlijk patrimonium. Door het toekennen van aandelen in plaats van 
de daadwerkelijke en rechtstreekse uitkering van het voordeel in gelden, blijven deze gel-
den dus waar ze zijn.

Het systeem komt dus neer op een overeenkomst waarbij [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] door het financieren van nieuwe aandelen een voordeel ver-
strekt aan zijn werknemer, die dit voordeel voor eigen rekening investeert in [eiseres] en 
aldus onrechtstreeks terug in [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij].

[Eiseres] is derhalve intrinsiek aan de methode tot de werving van het voordeel. Het is 
door haar bestaan en werking dat het voordeel wordt gecreëerd. Nu zij in de verwerving 
van het voordeel contractueel vervat ligt, kan zij niet aangezien worden als een derde in 
de zin van bedoelde artikelen.

b) de tussenkomst van [ eiseres] in de uitbetaling van het loon:
Het toekennen van aandelen is in deze context enkel het declaratief vastleggen van de 

schuldvordering van de individuele werknemer op het gezamenlijk doch afgescheiden pa-
trimonium.

Er gebeurt dus bij de toekenning van aandelen geen onmiddellijke geldstroom naar de 
individuele werknemer.

De uitbetaling door [de tot bindend verklaring van het arrest opgeroepen partij] reali-
seert zich op het moment van de betaling van de continuïteitsbijdrage. In de verdere ver-
deling is het de eigen besluitvorming van de beheersorganen van [de eiseres] die over de 
verdere verdeling beslist.

Deze beslissing is dus vennootschapsrechtelijk een beslissing van de aandeelhouders 
zelf, die over de bestemming en herschikking van hun gezamenlijk patrimonium beslis-
sen. Deze beslissing creëert geen bijkomende middelen

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zo bij de ontvangst van de continuïteitsbijdrage 
niet tot het toekennen van nieuwe aandelen zou beslist worden, het gezamenlijk patrimo-
nium evenzeer en in dezelfde mate verrijkt is en er zich boekhoudkundig een herwaarde-
ring van de bestaande aandelen zou opdringen, zodat, behoudens voor nieuwe vennoten, 
de gelden eveneens naar de individuele aandeelhouders zouden terugvloeien. De beslis-
sing tot het toekennen van nieuwe aandelen is derhalve een beslissing tot herschikking 
van het eigen vermogen en kan derhalve op zich niet meer aangezien worden als een uit-
betaling van loon. Door de beslissing opteert men voor de verdeling van het maatschappe-
lijk kapitaal over meerdere aandelen, in plaats van een opwaardering van de bestaande 
aandelen. De individuele werknemer heeft vanaf de storting van de continuïteitsbijdrage 
een aantal virtueel hoger gewaardeerde aandelen en ziet deze waarde, door de beslissing 
tot toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid over meerdere aandelen, waar-
van in de balans voorgehouden wordt dat deze in de betrokken periode steeds hun aan-
schafwaarde van 1.000 BEF hebben behouden. De impliciete verrijking door het verstrek-
te voordeel geschiedt dus wel degelijk op het moment van de ontvangst van de continuï-
teitsbijdrage in het gezamenlijk vermogen en niet zozeer op het moment van de toeken-
ning van de nieuwe aandelen. Deze beslissingen van [eiseres] kunnen derhalve niet ver-
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eenzelvigd worden met een tussenkomst in de uitbetaling van loon. Dit impliceert immers 
dat pas na de tussenkomst van de derde de gelden in het patrimonium van de werknemer 
terecht zouden komen - quod non. De vernoemde artikelen 43 en 36 zijn bijgevolg terzake 
niet toepasselijk, zodat enkel [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
als schuldenaar van de bijdragen dient te worden aangezien." (blz. 40 i.f. en 41 - 43, onder 
a en b van het arrest).

Grieven
Overeenkomstig artikel 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders kan 
de Koning in afwijking van de gewone regeling een bijzondere regeling uitvaardigen wan-
neer het loon door tussenkomst van een derde wordt betaald en kan hij eveneens die derde 
als werkgever beschouwen voor de inning en de invordering van de verschuldigde bijdra-
gen.

In uitvoering daarvan bepaalt artikel 36 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders dat, wanneer een 
gedeelte van het loon door tussenkomst van een derde aan een werknemer wordt uitbe-
taald, deze derde in de plaats treedt van de werkgever voor de vervulling van alle ver-
plichtingen betreffende dit loon die op die werkgever rusten met toepassing van dat ko-
ninklijk besluit en slechts van die verplichtingen wordt ontlast op voorwaarde dat hij aan 
de werkgever de inlichtingen verschaft waarvan sprake in het derde lid van dat artikel.

Voor de toepassing van die voornoemde bepalingen dient onder derde te worden ver-
staan, de fysieke of rechtspersoon die juridisch onderscheiden is van de werkgever, en 
dient onder betaling van loon door tussenkomst van een derde te worden begrepen, de be-
taling van loon dat verschuldigd is door de werkgever die door een derde gebeurt.

Het kan niet worden betwist en wordt noch door de verweerder, noch door het arbeids-
hof betwist, doch door dat laatste integendeel vastgesteld dat de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij en eiseres afzonderlijke, van elkaar te onderscheiden rechts-
personen zijn.

De eiseres is vreemd aan de arbeidsrelatie die bestaat tussen de werknemers van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij en deze laatste en is derhalve te be-
schouwen als een derde in de zin van de voornoemde bepalingen.

De eiseres komt wel degelijk tussen in de betaling van loon dat verschuldigd is door de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij omdat, volgens het oordeel van het 
arbeidshof,

- er ten deze sprake is van een in geld waardeerbaar voordeel dat kan worden gekwalifi-
ceerd als loon waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, omdat "de aandelen 
[die eiseres toekent] voordelen kunnen opleveren" die "ontstaan door de toekenning van 
dividenden en/of in de mogelijke waardevermeerdering van de aandelen zelf" (blz. 21, 
tweede en derde alinea van het arrest, onderstreping toegevoegd);

- de door de eiseres toegekende aandelen, gefinancierd met de continuïteitsbijdrage van 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, tevens een in geld waardeerbaar 
voordeel zijn dat loon vormt, omdat de werknemers die ze verwerven daardoor een eigen-
domsparticipatie verkrijgen in de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
met name een deel van het maatschappelijk kapitaal van de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij (blz. 22, zesde alinea, blz. 23, derde en laatste alinea van het ar-
rest);

- de waardebepaling van het loonbestanddeel dient te gebeuren op basis van de gekende 
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nominale waarde of de aanschafprijs van de aandelen die eiseres toekent, zijnde 1.000 
BEF per aandeel (blz. 24, vierde en vijfde alinea, blz. 25, zevende alinea, blz. 27, tweede 
en vierde alinea van het arrest), waarbij de omvang van het voordeel wordt gewaardeerd 
door de vermenigvuldiging van het aantal toegekende aandelen met de aanschafwaarde 
van 1.000 frank (blz. 28, eerste alinea van het arrest).

Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ar-
tikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, is de inhouding en de betaling van de sociale- zeker-
heidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een verplichting van de werkge-
ver met betrekking tot het loon.

Het arbeidshof, na te hebben aangenomen dat de waarde van het als loon beschouwde 
voordeel van de werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij, dient te worden vastgesteld op de nominale waarde van de aandelen die eiseres toeken-
de aan werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, niet 
zonder de onderscheiden rechtspersoonlijkheid van eiseres en de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij te miskennen (schending van de artikelen 1 - vóór de ver-
vanging ervan door artikel 1 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op 
de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 -, 2 - vóór de wijziging 
ervan door artikel 1 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de han-
delsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 -, 26, eerste lid en 141,§1, van 
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals vastgesteld bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935) wettig kon beslissen dat eiseres niet kan worden aangezien 
als een derde door wiens tussenkomst het loon wordt betaald, in de betekenis welke die 
begrippen  hebben  voor  de  inning  en  de  invordering  van  sociale-zekerheidsbijdragen 
(schending van de artikelen 21 - in de versie zoals het bestond vóór de vervanging van die 
bepaling door artikel 14 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalin-
gen -, 22, 23 - met §2 zowel in de versie van vóór als na de wijziging ervan door artikel 
20 van de Programmawet van 6 juli 1989 -en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-
ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, de artikelen 34, eerste en derde lid, - vóór de invoeging van een nieuw der-
de en een vierde lid, wat het derde lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 
24 september 1992 tot wijziging van artikel 34 het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat het vierde 
lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van arti-
kel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders - en 36, eerste en derde lid, eerste zin, van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders).

B. 3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, 21 (in de versie zoals het bestond vóór de vervanging van die bepa-

ling door artikel 14 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen), 
22, 23 (met §2 zowel in de versie van vóór als na de wijziging ervan door artikel 20 van 
de Programmawet van 6 juli 1989) en 43 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders;
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- de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- de artikelen 20 en 34, eerste en derde lid, (vóór de invoeging van een nieuw derde en 
een vierde lid, wat het derde lid betreft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 
september 1992 tot wijziging van artikel 34 het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat het vierde lid be-
treft door artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van artikel 34 
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvorde-

ring van de verweerder, het hoger beroep van eiseres en tegenvordering van de de tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij ongegrond en bevestigt het bestreden von-
nis dat de vordering van verweerder tot het verkrijgen van sociale-zekerheidsbijdragen op 
de nominale waarde van 1.000 BEF per aandeel van de door eiseres aan werknemers van 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij toegekende aandelen (toekent), 
in al zijn onderdelen, onder meer op grond van de volgende motieven:

"Voor de in concreto waardering van [de aan werknemers van de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij door eiseres toegekende aandelen] verwijzen [eiseres en 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] hier naar artikel 20 van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 om voor te houden dat de waardering dient te ge-
beuren volgens de courante waarde; artikel 20 van het koninklijk besluit is echter enkel 
van toepassing op voordelen in natura maar niet op aandelen van een vennootschap.

[...]
Uit  artikel 29,§2, van de Vennootschappenwet volgt dat ieder aandeel overeenstemt 

met een inbreng in geld of met een inbreng in natura. Voor een coöperatieve vennoot-
schap dient verwezen te worden naar artikel 147bis van de Vennootschappenwet.

De verwijzing door [eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij] naar de zogenaamde onoverdraagbaarheid en onverhandelbaarheid van de aandelen is 
dan ook niet ter zake, daar, rekening houdend met de inbreng, de waarde van de aandelen 
wordt vastgelegd.

[De eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] stellen wel te-
recht dat het rendement op beleggingen niet altijd zeker zal zijn, doch het rendement komt 
slechts in tweede orde daar het een gevolg is van de belegging in geld of in natura.

[...]
De concrete waardering van [een] aandeel gebeurt normaal op grond van de aangifte 

van de werkgever volgens artikel 21 van de Sociale Zekerheidswet.
Bij niet akkoord met deze aangifte kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op grond 

van artikel 22 van de Sociale Zekerheidswet ambtshalve het bedrag van de verschuldigde 
bijdragen bepalen, maar dit gebeurt dan 'aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde ge-
gevens of na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkge-
ver, die verplicht is ze te verstrekken'.
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In het wijzigingsbericht werd uitgegaan van de gekende nominale waarde, zijnde de ge-
gevens die door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] werden ver-
strekt; de aandelen werden de facto betaald volgens hun nominale waarde, zodat over de 
waardebepaling geen twijfel meer kan bestaan.

Bovendien blijkt uit de toelichting van [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] dat dezelfde nominale waarde terugbetaald wordt wanneer de werknemer 
uit de personeelscoöperatie uittreedt, zodat niet alleen bij het intreden, maar ook bij het 
uittreden een identieke waardebepaling van het aandeel plaatsvindt en men dus wel dege-
lijk kan spreken over de courante waarde.

De voorwaarden die aan het aandelenbezit verbonden zijn, zijn bovendien aan de werk-
nemer bekend op het ogenblik dat hij het aandeel bekomt en in de vennootschap intreedt, 
zodat deze voorwaarden worden aanvaard en deze voorwaarden niettemin geen weerslag 
hebben op de betaling van de prijs die de werknemer alsdan voor het aandeel zou moeten 
betalen, maar in casu niet betaalt omdat zijn werkgever dit voor hem doet via de continuï-
teitsbijdrage.

Er dient dan ook te worden besloten dat:
- het aandeel ter zake in geld waardeerbaar is;
- de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid correct toepassing heeft gemaakt van artikel 22 

van de Sociale Zekerheidswet in verband met de bepaling van de waarde van het aandeel, 
gelet op de voorhanden zijnde gegevens en de nuttige inlichtingen die door de werkgever 
werden verstrekt", (blz. 23, vijfde tot en met laatste alinea en blz. 24, tweede tot en met 
laatste alinea van het arrest)

en
"Lastens de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] staat enkel vast dat 

zij in de respectieve jaren de in het overzicht opgesomde bedragen onrechtstreeks doch 
exclusief gefinancierd heeft om haar werknemers van de aan deze aandelen verbonden 
voordelen te laten genieten.

[...]
In de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de [tot bindendverklaring van het arrest op-

geroepen partij] en haar werknemers is enkel de financiering van de aandelen relevant en 
niet de waarde-evolutie van de aandelen zelf. Hierbij kan enkel de aanschafwaarde rele-
vant zijn [...].

De aanschaf van de aandelen kostte in de betrokken periode steeds 1.000 BEF per aan-
deel, zodat door de vermenigvuldiging van deze aanschafwaarde met het aantal toegeken-
de  aandelen  de  omvang  van  het  voordeel  uitsluitend  in  geld  dient  gewaardeerd  te 
worden." (blz. 28, voorlaatste alinea en blz. 30, eerste twee alinea's van het arrest).

Grieven
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de 
artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38,§1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de al-
gemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden de sociale-zeker-
heidsbijdragen berekend op het loon van de werknemer, waarbij het begrip loon wordt be-
paald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, eventueel verruimd of beperkt door de Koning.

Het eerste lid, l° en 3°, van artikel 2 van de Loonbeschermingswet omschrijft als loon, 
het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge 
zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

De wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de waardering van 
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de voordelen die loon uitmaken waarop bijdragen verschuldigd zijn, afgezien van de ge-
vallen waarin de bijdragen berekend worden op een forfaitair loon, voorzien enkel in een 
bijzondere waarderingswijze met betrekking tot voordelen in natura, met name in artikel 
20 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders, luidens welk de voordelen in natura worden geschat tegen 
een in franken uitgedrukt bedrag dat met hun courante waarde overeenstemt en voor kost 
en inwoning forfaitaire bedragen zijn vastgesteld.

Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders geeft verweerder niet 
het recht of de bevoegdheid af te wijken van de wijze waarop de waarde van voordelen in 
natura voor de heffing van sociale-zekerheidsbijdragen moet worden bepaald.

Bij ontstentenis van een wettelijke of reglementaire omschrijving, moet aan het begrip 
'voordeel in natura' zijn gewone betekenis worden gegeven, zijnde niet geld, maar goede-
ren of producten, waarbij goederen zowel zaken als rechten omvatten.

Aandelen in een vennootschap zijn derhalve voordelen in natura in de zin van het voor-
noemde artikel 20 en moeten volgens de bepalingen van dat artikel voor de berekening 
van sociale-zekerheidsbijdragen worden begroot op hun courante waarde, zijnde de gang-
bare, algemeen geldende of gewone waarde.

Blijkens artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden de sociale-zeker-
heidsbijdragen op het loon opeisbaar door het verstrijken van de termijn waarvoor ze, in-
gevolge de tewerkstelling gedurende die periode, verschuldigd zijn,  zodat de courante 
waarde van voordelen in natura moet worden bepaald op dat ogenblik van de opeisbaar-
heid daarvan.

Voor de heffing van sociale-zekerheidsbijdragen is de courante waarde van een aandeel 
dat niet op de beurs is genoteerd, in beginsel de intrinsieke waarde van dat aandeel op ba-
sis van het netto-actief van de vennootschap op het ogenblik van de verwerving van dat 
aandeel, waarbij evenwel ook rekening moet worden gehouden met de concrete omstan-
digheden die zich op dat ogenblik voordoen, zoals de eventuele onverhandelbaarheid of 
onoverdraagbaarheid daarvan;

De eiseres voerde in regelmatig neergelegde conclusie aan:
"De wet zelf vereist dat de betrokken werknemer het genot krijgt over een materieel 

voordeel, dat bovendien waardeerbaar moet zijn in geld.
Hetgeen geen waarde heeft dan wel een nadeel bevat, bv. een schuld, kan vanzelfspre-

kend niet onder het loonbegrip vallen.
Loon is dus het voordeel dat de werknemer ontvangt om te besteden aan de uitgaven 

die tot het levensonderhoud bijdragen en dat dus een bestanddeel van zijn inkomen vormt 
[...].

De aandelen van de [eiseres] stemmen niet overeen met het hierboven omschreven be-
grip 'voordeel'.

In casu stemt het door [verweerder] als inlichting geëiste nettobedrag dat door [eiseres] 
is  ingeschreven op de aandelenboekjes van de aandeelhouders van [eiseres]  geenszins 
overeen met de waarde van de betrokken aandelen.

[...]
Op dit ogenblik beschikken de vennoten van [eiseres] over geen enkel tastbaar of mate-

rieel voordeel en [verweerder] blijft ook volkomen in gebreke te preciseren welk op dit 
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ogenblik, ondanks de onbeschikbaarheid van de aandelen, dan wel het voordeel voor de 
vennoten is.

Op het ogenblik dat de aandelen vrijkomen, kan de waarde van het aandeel van [eise-
res] tot nul zijn herleid, omdat [eiseres] belegt in risicodragend kapitaal in de financiële 
sector, waar het ondernemingsrisico ook zeer groot is.

De RSZ-Wet laat niet toe sociale-zekerheidsbijdragen te berekenen op louter hypotheti-
sche of fictieve voordelen (zie Boes, R., Begrip loon, in Aanwerven, tewerkstellen, ont-
slaan T.203, nr. 66).

In casu vordert [verweerder] geen bijdragen op het voordeel dat aan de uittredende ven-
noot effectief wordt uitgekeerd". (conclusie in hoger beroep voor de eiseres, gedagtekend 
24 juni 1997, blz. 9-10).

Het arbeidshof erkent weliswaar dat de aandelen, al kunnen zij voordelen opleveren, 
zelf slechts een theoretische waarde hebben door het feit dat zij niet verhandelbaar zijn en 
hun waarde niet kan voortvloeien uit het spel van vraag en aanbod, maar bepaalt niettemin 
de waarde van de aandelen op hun boekwaarde van 1.000 BEF per aandeel, op grond van 
de volgende motieven:

Uit de weergave van de feiten bleek voldoende dat de aandelen voordelen kunnen ople-
veren, al is de realisatie ervan afhankelijk van meerdere voorwaarden:

[...]
Deze voordelen ontstaan door  de toekenning van dividenden en/of  in  de mogelijke 

waardevermeerdering van de aandelen zelf, die echter eerder theoretisch is nu de aandelen 
niet verhandelbaar zijn. De waarde ervan is volstrekt afhankelijk van de beslissing van het 
beheersorgaan over te gaan tot herwaardering ervan en kan dus niet voortvloeien uit het 
spel van vraag en aanbod. Bij gebreke daarvan blijft de waarde ervan dus gelijk aan de 
aanvankelijke conventionele waarde (artikel 29 van het koninklijk besluit 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, B.S. 19 oktober 1976). In de 
statuten wordt bovendien voorzien dat de verkoop van de aandelen van de werknemers-
vennoten, die [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] en dus eveneens 
[eiseres] verlaten, geschiedt aan een door het beheersorgaan te bepalen prijs, die de ba-
lanswaarde niet mag overschrijden. In de balansen werd op de aandelen in casu nooit eni-
ge waardevermindering noch waardevermeerdering ingeboekt." (blz. 21 van het arrest).

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig beslissen dat de aandelen die eiseres aan werk-
nemers van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij toekende, ondanks 
hun onoverdraagbaarheid in geld waardeerbaar en dus loon zijn (schending van artikel 2 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers), 
dat zij geen voordeel in natura zijn en dat hun waarde voor de heffing van sociale-zeker-
heidsbijdragen moet worden bepaald op grond van hun financiering en moet worden ge-
raamd op de nominale waarde ervan bij hun toekenning, zonder dat de voorwaarden die 
aan het aandelenbezit verbonden zijn en die door de werknemer zijn gekend en worden 
aanvaard op het ogenblik dat hij het aandeel aanvaardt, en meer bepaald de onoverdraag-
baarheid van de aandelen, een weerslag hebben op de bepaling van de prijs van het aan-
deel (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen zijn gericht tegen een zelfde arrest; dat zij 

dienen te worden gevoegd;
A. In zake S.00.0142.N
A. 1. Eerste middel
A. 1.3. Derde onderdeel
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Overwegende dat de appèlrechters beslissen dat het als loon beschouwde voor-
deel erin bestaat dat eiseres de eigendomsparticipatie van haar werknemers fi-
nanciert door in te staan voor de betaling van hun aandelen via de continuïteits-
bijdrage;

Dat de appèlrechters tevens oordelen dat:
1. "In de arbeidsrechtelijke verhouding tussen (eiseres) en haar werknemers 

(...) enkel de financiering van de aandelen relevant (is) en niet de waarde-evolu-
tie van de aandelen zelf. Hierbij kan enkel de aanschafwaarde relevant zijn. Eni-
ge actualisering van deze waarde is derhalve niet aan de orde";

2. "De aanschaf van aandelen (...) in de betrokken periode steeds 1.000 BEF 
per  aandeel  (kostte),  zodat  door  vermenigvuldiging  van deze aanschafwaarde 
met het aantal toegekende aandelen de omvang van het voordeel uitsluitend in 
geld dient gewaardeerd te worden";

Dat het arrest aldus oordeelt dat de waarde van het als loon beschouwde voor-
deel overeenstemt met de aanschafwaarde van de toe te kennen aandelen en zo-
doende, waar het  beslist dat de sociale- zekerheidsbijdragen berekend moeten 
worden op de aanschafprijs van de toegekende aandelen, het bedrag van de ge-
vorderde sociale- zekerheidsbijdragen vaststelt op basis van de door de appèl-
rechters vastgestelde waarde van het als loon beschouwde voordeel;

Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat het arrest het bedrag van de gevorder-
de sociale-zekerheidsbijdragen niet vaststelt op basis van het als loon beschouw-
de  voordeel,  op  een  onjuiste  lezing  van  het  arrest  berust,  mitsdien  feitelijke 
grondslag mist;

A. 1.8. Achtste onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders en artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis 
van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

Dat, luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965, onder loon wordt verstaan 
het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer in-
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;

Overwegende dat de werkgever overeenkomstig artikel 21 van de voormelde 
wet van 27 juni 1969 verplicht is binnen de door de Koning vastgelegde termijn 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een aangifte met verantwoording van 
het bedrag van de verschuldigde bijdragen te doen geworden;

Dat, krachtens artikel 23 van dezelfde wet, de werkgever ertoe gehouden is de 
bijdrage van de werknemer bij iedere betaling van het loon in te houden en deze, 
samen met zijn bijdrage, om de drie maanden over te maken aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, op de tijdstippen en binnen de termijnen bepaald door de 
Koning;

Dat de werkgever, teneinde deze verplichtingen te kunnen vervullen, het als 
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loon beschouwde voordeel bij de toekenning of de betaling ervan, in geld dient 
te waarderen;

Dat wanneer de werkgever van het voordeel geen aangifte heeft gedaan of het 
voordeel te laag heeft gewaardeerd, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 
grond van artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 ambtshalve de waarde van het 
voordeel dient te bepalen en het bedrag van de verschuldigde bijdragen dient 
vast te stellen aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens, of na 
daartoe alle nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, 
die verplicht is ze te verstrekken;

Dat in geval van betwisting over het door de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid vastgestelde bedrag, de feitenrechter de waarde van het voordeel, met het 
oog op de berekening van de verschuldigde bijdragen, kan bepalen aan de hand 
van alle gekende gegevens, ook wanneer deze dateren van na de betaling of toe-
kenning van het als loon beschouwde voordeel;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat het als loon beschouwde voor-
deel erin bestaat dat eiseres de toekenning van aandelen aan haar werknemers fi-
nanciert en dat de betaling van dit voordeel plaatsvindt op het ogenblik van de 
betaling van de continuïteitsbijdrage door eiseres aan de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij;

Overwegende dat uit de overwegingen van het arrest in hun context blijkt dat:
1. uit de overeenkomst tussen eiseres en de tot bindendverklaring van het ar-

rest opgeroepen partij volgt dat de werknemers van eiseres door de betaling van 
de continuïteitsbijdrage bevoordeeld worden in geval van "positieve productivi-
teit" en dit voordeel geconcretiseerd wordt door het aandeel dat de werknemers 
voor rekening van eiseres verkrijgen in de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij;

2. de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij de vennootschap 
uitmaakt "waarin de globaliteit van de werknemers (van eiseres), die aanspraak 
kunnen maken op het litigieuze voordeel, vertegenwoordigd is" en dat de beta-
ling van de continuïteitsbijdrage door eiseres aan de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij dus in het door die werknemers samengebracht patri-
monium terechtkomt; dat het vervolgens in onderlinge afspraak is dat de aldus 
ontvangen gelden over de werknemers verdeeld worden onder de vorm van de 
toekenning van aandelen en dividenden; dat het toekennen van de aandelen in 
deze context enkel het declaratief vastleggen is van de schuldvordering van de 
individuele werknemer op het gezamenlijk doch afgescheiden patrimonium;

3. in het kader van de volgens de voormelde overeenkomst vastgelegde rege-
len van verdeling van de continuïteitsbijdrage reeds bij de betaling ervan kon na-
gegaan worden welke werknemers met vijf jaar anciënniteit die niet in opzeg-
gingsperiode waren, recht hadden op aandelen; dat de verdeling van de deelbe-
wijzen over de werknemers-vennoten diende te geschieden op voet van gelijk-
heid, dus ongeacht de functie of wedde; dat de deeltijdse werknemers deelbewij-
zen dienden te ontvangen a rato van hun prestaties;

4. het enkel op de vastgelegde aanschafwaarde van de aandelen is dat verweer-
der sociale-zekerheidsbijdragen aanrekent,  zodat  het geen belang heeft of een 
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deel van de door eiseres betaalde continuïteitsbijdragen volgens artikel 2 van de 
voormelde overeenkomst "geherinvesteerd wordt in aandelen van eiseres of op 
een andere wijze gereserveerd wordt (bv. ten voordele van werknemers die nog 
geen aandeelhouder zijn omdat ze niet de nodige anciënniteit hebben)" omdat 
hierop immers geen bijdragen worden gevorderd;

5. de gevorderde bijdrage zich beperkt tot de aanschafwaarde van de aandelen 
die aan de personeelsleden van eiseres worden toegekend zonder dat de perso-
neelsleden hiervoor een eigen geldelijke inbreng dienen te doen daar de financië-
le middelen ter beschikking worden gesteld door eiseres met de continuïteitsbij-
drage;

6. het onbetwistbaar is dat de reële kost om de werknemer toe te laten van de 
voordelen, voortvloeiend uit het aandelenbezit, te laten genieten, neerkomt op de 
aankoopprijs van een aandeel, te weten 1.000 BEF per aandeel, zoals blijkt uit 
lijsten die eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
neerleggen;

7. eiseres erkent dat zij 1.000 BEF per aandeel heeft gestort;
8. in de arbeidsrechtelijke verhouding tussen eiseres en haar werknemers enkel 

de financiering van de aandelen relevant is en niet de waarde-evolutie van de 
aandelen zelf; hierbij enkel de aanschafwaarde relevant kan zijn; enige actualise-
ring van deze waarde derhalve niet aan de orde is;

9. de aanschaf van de aandelen in de betrokken periode steeds 1.000 BEF per 
aandeel kostte, zodat door vermenigvuldiging van deze aanschafwaarde met het 
aantal toegekende aandelen de omvang van het voordeel uitsluitend in geld dient 
gewaardeerd te worden;

10. de argumentatie van eiseres als zou de waardebepaling foutief zijn niet 
aangetoond is en tegengesproken wordt doordat op basis van deze waardebepa-
ling door eiseres ook werd betaald;

Overwegende dat hieruit volgt dat het arrest aanneemt dat de gevorderde soci-
ale-zekerheidsbijdragen bepaald werden op grond van het gedeelte van de conti-
nuïteitsbijdragen dat zou aangewend worden voor de aanschaffing van de aan de 
geïndividualiseerde werknemers toe te kennen aandelen, die op het ogenblik van 
de betaling van de continuïteitsbijdrage volgens overeenkomst gewaardeerd wa-
ren op 1.000 BEF;

Dat, gelet op de bovenvermelde redenen van het arrest, het onderdeel dat aan-
voert dat het bedoelde voordeel niet voldoende individualiseerbaar was omdat de 
sociale-zekerheidsbijdragen ten onrechte bepaald werden op grond van de waar-
debeoordeling van de kostprijs van een aandeel van 1.000 BEF op het ogenblik 
van de toekenning van de aandelen in plaats van op grond van de waardebeoor-
deling van het toegekende loonvoordeel op het ogenblik van de betaling van de 
continuïteitsbijdrage, niet kan worden aangenomen;

A. 2. Tweede middel
A. 2.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de Koning, krachtens artikel 43 van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
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schappelijke zekerheid der arbeiders, in afwijking van de artikelen 15 en 23, §§ 1 
en 2, van diezelfde wet, een bijzondere regeling kan uitvaardigen wanneer het 
loon door tussenkomst van een derde aan een werknemer wordt betaald en die 
derde als werkgever kan beschouwen voor de inning en de invordering van de 
verschuldigde bijdragen;

Dat, overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
de derde, door wiens tussenkomst een gedeelte van het loon aan een werknemer 
wordt uitbetaald, in de plaats treedt van de werkgever voor de vervulling van alle 
verplichtingen betreffende dit loon welke op die werkgever rusten in toepassing 
van dit besluit;

Dat deze bepalingen vereisen dat de betaling van loon dat verschuldigd is door 
de werkgever, door een derde gebeurt;

Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, het arrest 
beslist dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de financiering door eise-
res door een continuïteitsbijdrage van de aandelen van haar werknemers in de tot 
bindendverklaring van het  arrest  opgeroepen partij  en dat de betaling van dit 
voordeel plaatsvindt op het ogenblik van de betaling van de continuïteitsbijdrage 
door eiseres aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij;

Dat het arrest in verband met de vraag of de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij tussenkomt in de betaling van het loon oordeelt dat "het 
toekennen van aandelen (...) in deze context enkel het declaratief vastleggen (is) 
van de schuldvordering van de individuele werknemer op het gezamenlijk doch 
afgescheiden patrimonium. Er gebeurt dus bij de toekenning van aandelen geen 
onmiddellijke geldstroom naar de individuele werknemer" en dat "de individuele 
werknemer (...) vanaf de storting van de continuïteitsbijdrage een aantal virtueel 
hoger gewaardeerde aandelen (heeft) en (...) deze waarde, door de beslissing tot 
toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid (ziet) over meerdere aan-
delen, waarvan in de balans voorgehouden wordt dat deze in de betrokken perio-
de steeds hun aanschafwaarde van 1.000 BEF hebben behouden. De impliciete 
verrijking door het verstrekte voordeel geschiedt dus wel degelijk op het moment 
van de ontvangst van de continuïteitsbijdrage in het gezamenlijk vermogen en 
niet zozeer op het moment van de toekenning van de nieuwe aandelen";

Dat het arrest op deze gronden wettig oordeelt dat de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij niet is tussengekomen in de betaling van het als 
loon beschouwde voordeel en wettig beslist dat niet de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij, maar eiseres de schuldenaar van de gevorderde soci-
ale-zekerheidsbijdragen is;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
A. 2.5. Vijfde onderdeel 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders en artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
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werknemers, de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis 
van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

Dat, luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965, onder loon wordt verstaan 
het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer in-
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;

Dat een aan de werknemers toegekend voordeel deel uitmaakt van het loon, 
omschreven in artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de individuele 
werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken las-
tens zijn werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op 
de dienstbetrekking; 

Overwegende dat,  krachtens  artikel  23  van  de  voormelde  wet  van  27  juni 
1969, de werkgever ertoe gehouden is de bijdrage van de werknemer bij iedere 
betaling van het loon in te houden en deze, samen met zijn bijdrage, om de drie 
maanden over te maken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op de tijd-
stippen en binnen de termijnen bepaald door de Koning;

Dat de betaling van het loon, als bedoeld in artikel 23, niet vereist dat het toe-
gekende voordeel op het ogenblik van de betaling daadwerkelijk in het vermogen 
van de betrokken werknemer terechtkomt, aangezien ook de betaling van som-
men aan een derde als de betaling van loon kan beschouwd worden, mits de 
werknemer aanspraak kan maken op die uitbetaling en hij zijn recht stoelt op de 
dienstbetrekking;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de personeelsleden van eiseres die vijf 
jaar in dienst waren en niet in opzeggingsperiode waren, als vennoot van de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij konden toetreden en dat de 
toetreding niet kon geweigerd worden en oordeelt dat de financiering van bijko-
mende aandelen de voldoening was door de werkgever van een bestaand en er-
kend recht van de werknemer;

Dat het arrest tevens oordeelt dat de financiering ervan wel degelijk te be-
schouwen is als een gevolg van de dienstbetrekking, dat de financiële last gedra-
gen is door eiseres via de continuïteitsbijdrage en dat door de vermenigvuldiging 
van de aanschafwaarde met het aantal toegekende aandelen de omvang van het 
voordeel uitsluitend in geld dient gewaardeerd te worden;

Dat het arrest op grond van de vaststelling dat "de verdeling van de deelbewij-
zen over de vennoten geschiedde op voet van gelijkheid, dus ongeacht functie of 
wedde", terwijl "de deeltijdse werknemers (..) deelbewijzen (ontvingen) a rato 
van hun prestaties" en dat "in de balansen (..) op de aandelen in casu nooit enige 
waardevermeerdering, noch waardevermindering (werd) ingeboekt", onaantast-
baar in feite oordeelt dat de herwaardering van de bestaande aandelen een iden-
tiek voordeel zou opleveren voor de individuele werknemers als de jaarlijkse toe-
kenning van de aandelen;

Dat het arrest op die vaststelling en die gronden, zonder miskenning van het 
begrip "loon", wettig kon beslissen dat de betaling van het als loon beschouwde 
voordeel plaatsvindt op het ogenblik van de storting van de continuïteitsbijdrage 
door eiseres en zijn beslissing dat niet de tot bindend verklaring van het arrest 
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opgeroepen partij, maar eiseres de schuldenaar is van de gevorderde sociale-ze-
kerheidsbijdragen, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
B. In zake S.00.0143.N
B. 1. Eerste middel
B. 1.2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat het arrest de 

beslissing inhoudt dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de toekenning 
door eiseres van aandelen aan de werknemers van de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij, op een onjuiste lezing van het arrest berust, mitsdien 
feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders en artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis 
van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

Dat, luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965, onder loon wordt verstaan 
het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer in-
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;

Dat een aan de werknemers toegekend voordeel deel uitmaakt van het loon 
omschreven in artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de individuele 
werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken las-
tens zijn werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op 
de dienstbetrekking;

Overwegende dat krachtens artikel 23 van de voormelde wet van 27 juni 1969 
de werkgever ertoe gehouden is de bijdrage van de werknemer bij iedere betaling 
van het loon in te houden en deze, samen met zijn bijdrage, om de drie maanden 
over te maken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op de tijdstippen en 
binnen de termijnen bepaald door de Koning;

Dat de betaling van het loon, als bedoeld in artikel 23, niet vereist dat het toe-
gekende voordeel op het ogenblik van de betaling daadwerkelijk in het vermogen 
van de betrokken werknemer terechtkomt, aangezien ook de betaling van som-
men aan een derde als de betaling van loon kan beschouwd worden, mits de 
werknemer aanspraak kan maken op die uitbetaling en hij zijn recht stoelt op de 
dienstbetrekking;

Overwegende dat het arrest vaststelt  dat de personeelsleden van de tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij die vijf jaar in dienst en niet in 
opzeggingsperiode waren, als vennoot van eiseres konden toetreden en dat de 
toetreding niet kon geweigerd worden en oordeelt dat de financiering van bijko-
mende aandelen de voldoening was door zijn werkgever van een in hoofde van 
de werknemer bestaand en erkend recht; 

Dat het arrest vaststelt dat het loonvoordeel waarop sociale-zekerheidsbijdra-
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gen gevorderd worden slechts het gedeelte betreft van de betaalde continuïteits-
bijdrage dat in aanmerking komt voor de aanschaf van aandelen voor de in de 
overeenkomst tussen eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij bedoelde werknemers en te kennen geeft dat in het kader van de vol-
gens de voormelde overeenkomst vastgelegde regelen van verdeling van de con-
tinuïteitsbijdrage reeds bij de betaling ervan kon nagegaan worden welke werk-
nemers,  die  vijf  jaar  anciënniteit  hadden en niet  in opzeggingsperiode waren, 
recht hadden op aandelen; dat de verdeling van de deelbewijzen over de venno-
ten geschiedde op voet van gelijkheid dus ongeacht de functie of wedde; dat de 
deeltijdse werknemers deelbewijzen ontvingen a rato van hun prestaties;

Dat het arrest aldus te kennen geeft dat het gedeelte van de continuïteitsbijdra-
ge waarop sociale-zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende geïndividu-
aliseerd of individualiseerbaar was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage;

Dat het arrest oordeelt dat de bedoelde financiering wel degelijk te aanzien is 
als een gevolg van de dienstbetrekking, dat de financiële last gedragen is door de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij via de continuïteitsbijdra-
ge en dat door de vermenigvuldiging van de aanschafwaarde met het aantal toe-
gekende aandelen de omvang van het voordeel uitsluitend in geld dient gewaar-
deerd te worden;

Dat het arrest onaantastbaar in feite oordeelt dat het als loon beschouwde voor-
deel voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen begroot moet wor-
den op basis van de aanschafwaarde, zijnde de nominale waarde van de aandelen 
toegekend aan de werknemers van de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij;

Dat het arrest op die vaststellingen en gronden, wettig kon beslissen dat met de 
betaling van de continuïteitsbijdrage door de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij aan eiseres, het voordeel voor de bedoelde werknemers van de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij dat als loon moet worden 
beschouwd voor de heffing van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen werd 
betaald;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. 2. Tweede middel
Overwegende dat de Koning krachtens artikel 43 van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, in afwijking van de artikelen 15 en 23,§§1 
en 2, van dezelfde wet, een bijzondere regeling kan uitvaardigen wanneer het 
loon door tussenkomst van een derde aan een werknemer wordt betaald en die 
derde als werkgever kan beschouwen voor de inning en de invordering van de 
verschuldigde bijdragen;

Dat, overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 november 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
de derde, door wiens tussenkomst een gedeelte van het loon aan een werknemer 
wordt uitbetaald, in de plaats treedt van de werkgever voor de vervulling van alle 
verplichtingen betreffende dit loon welke op die werkgever rusten in toepassing 
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van dit besluit;
Dat deze bepalingen vereisen dat de betaling van loon dat verschuldigd is door 

de werkgever, door een derde gebeurt;
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, het arrest 

beslist dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de financiering door de 
tot bindendklaring van het arrest opgeroepen partij  van de aandelen van haar 
werknemers in eiseres door een continuïteitsbijdrage en dat de betaling van dit 
voordeel plaatsvindt op het ogenblik van de betaling van de continuïteitsbijdrage 
door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij aan eiseres;

Dat uit de enkele omstandigheid dat het arrest het als loon beschouwde voor-
deel waardeert op basis van de aanschafwaarde van de door eiseres toegekende 
aandelen, niet kan worden afgeleid dat eiseres is tussengekomen in de betaling 
van het loon;

Dat het arrest in verband met de vraag of eiseres tussenkomt in de betaling van 
het loon oordeelt dat "het toekennen van aandelen in deze context enkel het de-
claratief vastleggen (is) van de schuldvordering van de individuele werknemer 
op het gezamenlijk doch afgescheiden patrimonium. Er gebeurt dus bij de toe-
kenning van aandelen geen onmiddellijke geldstroom naar de individuele werk-
nemer" en dat "de individuele werknemer vanaf de storting van de continuïteits-
bijdrage een aantal virtueel hoger gewaardeerde aandelen (heeft) en deze waarde, 
door de beslissing tot  toekenning van bijkomende aandelen, nadien verspreid 
(ziet) over meerdere aandelen, waarvan in de balans voorgehouden wordt dat 
deze in de betrokken periode steeds hun aanschafwaarde van 1.000 BEF hebben 
behouden. De impliciete verrijking door het verstrekte voordeel geschiedt dus 
wel degelijk op het moment van de ontvangst van de continuïteitsbijdrage in het 
gezamenlijk vermogen en niet zozeer op het moment van de toekenning van de 
nieuwe aandelen";

Dat het arrest op deze gronden wettig oordeelt dat eiseres niet is tussengeko-
men in de betaling van het als loon beschouwde voordeel en wettig beslist dat 
niet eiseres, maar de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij de 
schuldenaar van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen is;

Dat hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat het arrest het als loon be-
schouwde voordeel waardeert op basis van de vanaf de betaling van de continuï-
teitsbijdrage dezelfde gebleven aanschafwaarde van 1.000 BEF van de door eise-
res toegekende aandelen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. 3. Derde middel
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het arrest beslist dat het als loon 

beschouwde voordeel bestaat in de aandelen die eiseres aan de werknemers van 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij toekende;

Dat, nu het arrest deze beslissing niet inhoudt, het middel op een onjuiste le-
zing van het arrest berust, mitsdien feitelijke grondslag mist;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,



Nr. 112 - 18.2.02 HOF VAN CASSATIE 517 

voegt de zaken S.00.0142.N en S.00.0143.N;
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt de respectieve eiseressen in de kosten van hun voorziening.
18 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Nelissen Grade, De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 113

3° KAMER - 18 februari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - DEELTIJDSE ARBEID - 
WERKGEVER - WERKROOSTERS - OPENBAARMAKING - TOEZICHT - BEVOEGDE AMBTENAREN EN 
INSTELLINGEN - DOEL.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE ARBEID - WERKGEVER - 
BIJDRAGE - PLICHT - RECHTSVERHOUDING - WERKGEVER - R.S.Z. - ONTSTENTENIS VAN 
OPENBAARMAKING VAN WERKROOSTER - SANCTIES - VERMOEDENS - DOEL - TOEPASSELIJKE 
WETGEVING.

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - DEELTIJDSE 
ARBEID - WERKROOSTER - OPENBAARMAKING - ONTSTENTENIS - GEVOLG - VOLTIJDSE ARBEID - 
WETTELIJK VERMOEDEN - TOEPASSING - ONTBREKEN VAN NORMAAL WERKROOSTER.

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - GRONDSLAG - DEELTIJDSE 
ARBEID - WERKROOSTER - OPENBAARMAKING - ONTSTENTENIS - GEVOLG - VOLTIJDSE ARBEID - 
WETTELIJK VERMOEDEN - TOEPASSING - ONTBREKEN VAN NORMAAL WERKROOSTER.

1º De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van 
de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van  
de  afwijkingen  op  de  normale  werkroosters  strekken  ertoe  een  efficiënte  controle 
mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en  
de bestrijding van zwartwerk1. (Artt. 157-159, Programmawet 22 dec. 1989)

2º  De  vermoedens  in  artikel  22ter  van de wet  van 27  juni  1969,  die  de  niet-naleving  
sanctioneren van de  voorschriften  inzake  de  bekendmaking  van de werkroosters  en  
inzake de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters, behoudens bewijs  
van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, zijn specifiek ten gunste  
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten behoeve van de inning en de 
invordering  van  de  verschuldigde  sociale  zekerheidsbijdragen.  (Art.  22ter,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969; Artt. 157-159, Programmawet 22 dec. 1989)

3º en 4° Het vermoeden luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid 
te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, krijgt 
uitwerking  in  alle  gevallen  waarin  de  voorschriften  inzake  de  bekendmaking  van  de  
werkroosters niet werden nageleefd en dus ook wanneer een normaal werkrooster voor  
deeltijdse arbeid ontbreekt.  (Art. 22ter,  Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Artt. 
157-159, Programmawet 22 dec. 1989)

1 Cass., 4 okt. 1999, AR nr S.97.0153.F nr 501 met noot; zie ook het arrest van dezelfde datum, AR 
nr S.01.0133.N, (1°) infra nr 114.
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(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. V)

ARREST

(A.R. S.01.0093.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 25 september 2000 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §l, eerste lid, en 22ter, inzonderheid de tweede zinsnede, zoals inge-

voegd bij artikel 181 van de Programmawet van 22 december 1989, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165 en 171, inzonderheid het tweede lid, 
van voormelde Programmawet, 157 en 159 beide vóór hun wijziging bij wet van 26 juli 
1996, 171 nà zijn wijziging bij wet van 20 juli 1991 en vóór zijn wijziging bij wet van 26 
juli 1996;

- artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, nà zijn wijziging bij 
wet van 22 december 1989 en vóór zijn wijziging bij wet van 26 juli 1996;

- artikel 2,§1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond en verklaart, 

na vernietiging van het vonnis van de eerste rechter opnieuw wijzende, de oorspronkelijke 
vordering van eiser ongegrond, met veroordeling van eiser tot het betalen van de kosten 
van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep, op grond van de volgende motieven:

"Het is duidelijk dat de (eiser) zich uitsluitend op de tweede zinsnede van artikel 22ter 
van de R.S.Z.-wet steunt en aan deze bepaling een betekenis hecht, los van de inhoud van 
de eerste zinsnede van deze bepaling. Volgens hem heeft de tweede zinsnede dezelfde be-
tekenis als het huidige tweede lid van artikel 171, van de Programmawet van 22 december 
1989. Volgens de (eiser) kan de tweede zinsnede van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet af-
zonderlijk gelezen worden en vormt hij een voldoende rechtsgrond om in alle gevallen 
waarin de publiciteitsvereisten in de artikelen 157-159 van de voornoemde Programma-
wet niet werden nageleefd, van de in gebreke blijvende werkgever sociale-zekerheidsbij-
dragen te vorderen overeenstemmend met een voltijdse tewerkstelling van de betrokken 
werknemers.

Het arbeidshof acht evenwel een andere interpretatie méér verdedigbaar.
Artikel 22ter van de R.S.Z.-wet moet inderdaad in zijn geheel, met name 'in cascade' 

worden gelezen. Het vermoeden in de tweede zinsnede kan - zoals dat in de eerste zinsne-
de - enkel maar gelden in de hypothese in die eerste zinsnede vermeld, met name 'bij ont-
stentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 160 ...'. Ook het ver-
moeden in de tweede zinsnede kan dus maar gelden wanneer er een 'normaal deeltijdse 
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werkrooster' is waarvan de afwijkingen niet op de voorgeschreven wijze werden opgete-
kend. En dus niet in alle gevallen waarin de artikelen 157-159 van de Programmawet niet 
werden nageleefd (zie in dezelfde zin W. van Eeckhoutte, 'Hoogste tijd. De nieuwe bepa-
lingen inzake arbeidstijd, nachtarbeid, deeltijdarbeid en tijdelijke arbeid", in X, Het soci-
aal recht na de kaderbesluiten, Gent, Associare, 1997, 48, nr. 98; A. Van Regelmortel, 'De 
vermoedens in het socialezekerheidsrecht', in Actuele problemen voor het socialezeker-
heidsrecht 5, Brugge, Die Keure, 1999, 157, nr. 34).

"Tegen de interpretatie van de (eiser) pleit inzonderheid dat artikel 22ter van de R.S.Z.-
wet slechts één enkel lid omvat alsook dat in de aanhef van de tweede zinsnede geen nieu-
we verwijzing voorkomt naar de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 de-
cember 1989. Die verwijzing komt wel in fine voor van de eerste zinsnede, wat erop wijst 
dat de tweede zinsnede naadloos op de eerste aansluit.

Wanneer hiertegen zou opgeworpen worden dat artikel 171 van de Programmawet in 
zijn eerste versie ook slechts één enkel lid omvatte, kan geantwoord worden dat dit vanaf 
de tweede versie van die bepaling in elk geval niet langer zo was, dat het gebruik van één 
lid mogelijk een vergissing was (zie B. Maingain, 'Le travail à temps partiel. La loi-pro-
gramme du 22 décembre 1989 et ses arrêtés d'exécution', J.T.T., 1991, 223, voetnoot 30), 
en dat het veelbetekenend is dat de wetgever nagelaten heeft om naderhand ook in artikel 
22ter van de R.S.Z.-wet twee leden in te voegen. Overigens kwam in de tweede zin van 
het enig lid van het oorspronkelijk artikel 171 wél een verwijzing naar de artikelen 157-
159 van de Programmawet voor.

Welnu, het staat vast dat X in casu helemaal niet werd tewerkgesteld met een 'normaal 
deeltijds werkrooster'. De geschreven arbeidsovereenkomst vermeldt enkel een tewerk-
stelling 'van  ± 8 tot 10 uur per week'. Een arbeidsreglement met een 'normaal deeltijds 
werkrooster' was er niet noch werd er enig ander document opgemaakt waarin een 'nor-
maal deeltijds werkrooster' werd opgenomen noch werden dienaangaande mondelinge af-
spraken gemaakt. Zelfs achteraf werd geen staat van de werkelijk gepresteerde uren bijge-
houden.

De voorwaarden voor de toepassing van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet zijn aldus niet 
vervuld.

Het komt de (eiser) dus toe te bewijzen dat X daadwerkelijk voltijds heeft gewerkt of 
minstens méér uren heeft gewerkt dan daadwerkelijk werden aangegeven. Hierin slaagt 
hij niet".

Grieven
Overeenkomstig artikel 22ter, eerste zinsnede, van de R.S.Z.-wet, worden de deeltijdse 

werknemers, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aange-
bracht, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 
162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij gebrek aan gebruik 
van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, vermoed hun prestaties te heb-
ben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar gemaakt zoals bepaald in de 
artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet.

Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, worden de deeltijdse werk-
nemers krachtens de tweede zinsnede van artikel 22ter vermoed arbeid te hebben verricht 
in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

De artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 leggen aan de 
werkgevers de openbaarmaking op van de arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid, 
bedoeld in artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet, inzonderheid van de werk-
roosters. Artikel 159 meer bepaald schrijft voor dat, wanneer het werkrooster van deeltijd-
se arbeid variabel is, de dagelijkse werkroosters ten minste vijf werkdagen vooraf door 
aanplakking van een bericht ter kennis van de betrokken werknemers moeten worden ge-
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bracht en dat dit bericht voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster 
moet bepalen.

Voormelde bepalingen van de Programmawet van 22 december 1989 evenals artikel 
22ter van de R.S.Z.-wet, dat door diezelfde Programmawet werd ingevoegd (artikel 181), 
beogen een beter toezicht op deeltijdse arbeid ter voorkoming en bestrijding van zwart-
werk.

Artikel 22ter heeft ten dien einde twee complementaire vermoedens ingevoerd - iden-
tiek aan die vervat in artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 - waarop 
eiser zich kan beroepen indien naar aanleiding van een controle onregelmatigheden wor-
den vastgesteld inzake de tewerkstelling van deeltijdse arbeiders, waarbij het eerste ver-
moeden speelt  in de situatie waarin prestaties worden geleverd op tijdstippen die niet 
overeenstemmen met de werkroosters die regelmatig werden openbaargemaakt, dit is zo-
als bepaald in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet, en waarvan de afwijkingen 
niet regelmatig werden opgetekend conform de artikelen 160, 162, 163, 164 en 165 van 
diezelfde wet, (zie de eerste zinsnede), terwijl het tweede vermoeden uitwerking krijgt 
wanneer er helemaal geen werkroosters werden openbaargemaakt conform de artikelen 
157 tot 159 van de Programmawet (zie de tweede zinsnede).

In de eerste hypothese worden de deeltijdse arbeiders vermoed hun prestaties te hebben 
uitgevoerd volgens de werkroosters die werden bekendgemaakt, in de tweede hypothese 
worden de deeltijdse werknemers vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

De publiciteitsvoorschriften vervat in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet 
moeten nageleefd worden voor alle vormen van deeltijdse arbeid, ongeacht de uitoefe-
ningsmodaliteiten ervan en ongeacht of die arbeid voldoet aan de wettelijke voorwaarden 
van artikel 1lbis van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De tweede zinsnede van artikel 22ter is derhalve van toepassing op alle gevallen van 
deeltijdse arbeid waarin de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet niet worden nage-
leefd en dus ook in de hypothese dat een "normaal deeltijds werkrooster" ontbreekt nu de 
werkgever alsdan in geen geval kan voldoen aan de vereisten inzake bekendmaking van 
de werk- roosters, noch aan de verplichting om de afwijkingen op te tekenen op het nor-
maal deeltijds werkrooster nu dit niet bestaat.

In het ontbreken van werkroosters voor de tewerkstelling van deeltijdse werknemers zit 
precies het grootste gevaar voor zwartwerk verscholen nu de werkgever alsdan elk toe-
zicht op de werkelijk geleverde prestaties van de deeltijdse werknemers totaal onmogelijk 
maakt.

Het vermoeden van arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, zoals vervat in artikel 22ter, tweede zinsnede, dient bijgevolg, zelfs 
allereerst, te gelden ten aanzien van de deeltijdse werknemers waarvoor geen werkroos-
ters werden opgesteld.

Het loutere feit dat in casu de geschreven arbeidsovereenkomst enkel een tewerkstel-
ling vermeldt "van + 8 tot 10 uur per week", dat een arbeidsreglement of enige ander do-
cument  ontbrak  met  een  "normaal  deeltijds  werkrooster",  noch  mondelinge  afspraken 
werden gemaakt, zelfs achteraf geen staat van de werkelijk gepresteerde uren werd bijge-
houden, kan evenmin wettig de toepassing uitsluiten van artikel 22ter, tweede zinsnede, 
nu geen van deze elementen het karakter van deeltijdse arbeid aan de geleverde prestaties 
kan ontnemen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat het vermoe-
den van artikel 22ter, tweede zinsnede, slechts kan gelden wanneer er een "normaal deel-
tijds werkrooster" bestaat en niet van toepassing is op alle gevallen van deeltijdse arbeid 
waarin de artikelen 157-159 van de Programmawet niet werden nageleefd (schending van 
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de artikelen 22ter, tweede zinsnede van de R.S.Z.-wet, 11bis van de Arbeidsovereenkom-
stenwet, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165 en 171, tweede lid, van de Programmawet van 
22 december 1989), en de appèlrechters bijgevolg niet wettig het bewijs lastens eiser heb-
ben kunnen leggen van het feit dat X daadwerkelijk voltijds heeft gewerkt of minstens 
meer uren heeft gewerkt dan daadwerkelijk werden aangegeven (schending van de artike-
len 1, §l, eerste lid, 22ter, tweede zinsnede van de R.S.Z.-wet, 2, §l, eerste lid, van de Wet 
van 29 juni 1981, 171, tweede lid, van de Programmawet van 22 december 1989).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, ingevoegd bij artikel 181 van de Programmawet van 22 december 
1989 en sindsdien ongewijzigd, bepaalt: "Behoudens bewijs van het tegendeel 
dat door de werkgever wordt aangebracht, worden de deeltijdse werknemers ver-
moed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 
160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij gebrek 
aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, hun pres-
taties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar ge-
maakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159. Bij ontstentenis van openbaar-
making van de werkroosters, worden de deeltijdse werknemers vermoed arbeid 
te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse ar-
beid";

Overwegende dat de artikelen 157 tot 169 van de Programmawet van 22 de-
cember 1989 aan de werkgevers verplichtingen opleggen met betrekking tot de 
bekendmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrek-
king tot de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters; dat deze 
voorschriften ertoe strekken een efficiënte controle mogelijk  te  maken op de 
werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de bestrijding 
van zwartwerk;

Dat de vermoedens neergelegd in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 de 
niet-naleving van deze voorschriften sanctioneren en specifiek ten gunste van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingesteld, ten behoeve van de inning en 
invordering van de verschuldigde sociale-zekerheids-bijdragen; 

Overwegende dat het vermoeden bedoeld in de eerste zin van artikel 22ter van 
de wet van 27 juni  1969, luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed 
worden hun prestaties te hebben uitgevoerd volgens de openbaar gemaakte werk-
roosters, geldt wanneer de afwijkingen op de normale werkroosters niet werden 
ingeschreven of vastgesteld op de voorgeschreven wijze;

Dat het vermoeden bedoeld in de tweede zin van artikel 22ter, luidens hetwelk 
de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid te hebben verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, geldt wanneer niet voldaan is 
aan de verplichting tot bekendmaking van de werkroosters;

Dat dit laatste vermoeden uitwerking krijgt in alle gevallen waarin de voor-
schriften inzake de bekendmaking van de werkroosters, vastgesteld in de artike-
len 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989, niet werden nage-
leefd en dus ook wanneer een normaal werkrooster voor deeltijdse arbeid ont-
breekt; dat immers aan de voorgeschreven bekendmaking niet kan voldaan zijn 
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indien geen werkrooster voorhanden is; dat alsdan een efficiënte controle op de 
werkelijk verrichte prestaties wordt bemoeilijkt;

Overwegende dat het  bestreden arrest oordeelt  dat de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 niet voldaan zijn, op 
grond dat de werknemer van verweerster niet werd tewerkgesteld met "een nor-
maal deeltijds werkrooster" en dat er geen arbeidsreglement noch enig ander do-
cument was waarin een "normaal deeltijds werkrooster" opgenomen werd, noch 
mondelinge afspraken dienaangaande werden gemaakt en beslist  dat  het  eiser 
toekomt te bewijzen dat de werknemer van verweerster daadwerkelijk voltijds 
heeft gewerkt;

Dat het aldus artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over ,
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
18 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 114

3° KAMER - 18 februari 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - DEELTIJDSE ARBEID - 
WERKGEVER - WERKROOSTERS - OPENBAARMAKING - TOEZICHT - BEVOEGDE AMBTENAREN EN 
INSTELLINGEN - DOEL.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - DEELTIJDSE ARBEID - 
WERKGEVER - WERKROOSTERS - OPENBAARMAKING - ONTSTENTENIS - SANCTIES - 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VOLTIJDSE ARBEID - VERMOEDEN – AARD - DRAAGWIJDTE.

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE ARBEID - WERKGEVER - 
BIJDRAGE - PLICHT - RECHTSVERHOUDING - WERKGEVER - R.S.Z. - ONTSTENTENIS VAN 
OPENBAARMAKING VAN WERKROOSTER - SANCTIES - VERMOEDENS - DOEL - TOEPASSELIJKE 
WETGEVING.

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - GRONDSLAG - DEELTIJDSE 
ARBEID - WERKROOSTER - OPENBAARMAKING - ONTSTENTENIS - GEVOLG - VOLTIJDSE ARBEID - 
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WETTELIJK VERMOEDEN - WEERLEGBAAR VERMOEDEN.

1º De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van 
de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van  
de  afwijkingen  op  de  normale  werkroosters  strekken  ertoe  een  efficiënte  controle 
mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en  
de bestrijding van zwartwerkers1. (Artt. 157-159, Programmawet 22 dec. 1989)

2º  Bij  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  werkroosters,  worden  de  deeltijdse 
werknemers onweerlegbaar  vermoed arbeid  te hebben verricht  in  het  kader van een 
arbeidsovereenkomst  voor  voltijdse  arbeid;  dit  vermoeden  is  ten  behoeve  van  de 
ambtenaren  en  instellingen  gevestigd  en  is  niet  meer  dan  een  gegeven  van 
bewijslevering  bij  overheidstoezicht  en  ten  gerieve  van  dat  toezicht2.  (Artt.  157-159, 
Programmawet 22 dec. 1989; Art. 171, Programmawet 22 dec. 1989)

3º  De  vermoedens  in  artikel  22ter  van de wet  van 27  juni  1969,  die  de  niet-naleving  
sanctioneren van de  voorschriften  inzake  de  bekendmaking  van de werkroosters  en  
inzake de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters, zijn specifiek ten 
gunste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten behoeve van de inning  
en  de  invordering  van  de  verschuldigde  sociale  zekerheidsbijdragen  in  de 
rechtsverhouding tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers die 
onder  de  toepassing  van  de  wet  van  27  juni  1969  vallen;  met  betrekking  tot  de  
bijdrageplicht is  enkel  artikel 22ter van deze wet van toepassing.  (Art.  22ter,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969; Artt. 157-159, Programmawet 22 dec. 1989).

4º  De beide  vermoedens  omschreven  in  art.  22ter  Sociale  Zekerheidswet-Werknemers  
gelden slechts tot bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht.  
(Art. 22ter, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969).

(ETN. VAN DEN HOUTE EN CO NV T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

ARREST

(A.R. S.01.0133.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 21 december 2000 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres stelt in haar verzoekschrift drie middelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

1 Zie cass., 4 okt. 1999, AR nr S.97.0153.F nr 501 met noot; zie ook het arrest van dezelfde datum, 
AR nr S.01.0093.N,  (1°), Supra n° 113.
2 Art. 171 van de Programmawet in de versie die van kracht was in de periode tussen de wijziging 
van die bepaling door art. 112 Wet 20 juli 1991-(BS 1 aug. 1992)-en de nieuwe wijziging ervan door 
art. 45 Wet 26 juli 1996.
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- artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989, in de versie die van kracht 
was in de periode tussen de wijziging van die bepaling door artikel 112 van de wet van 20 
juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 1 augustus 1991) en de nieuwe 
wijziging ervan door artikel 45 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werk-
gelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S. 1 augustus 
1996), zijnde in de periode van 11 augustus 1991 tot en met 30 april 1997; 

- artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de artikelen 23, eer-
ste en tweede lid, en artikel 38, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; 

- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers; 

- de artikelen 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het von-

nis van de eerste rechter dat eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van de som 
van 1.325.712 BEF, te vermeerderen met de wettelijke interest op 1.045.371 BEF vanaf 
15 oktober 1997 tot de dag van de algehele betaling, in al zijn beschikkingen op grond 
van de volgende motivering: 

"Artikel 22ter van de R.S.Z-wet, ingevoegd bij artikel 181 van de Programmawet van 
22 december 1989 bepaalt: 'Behoudens het bewijs van het tegendeel, dat door de werkge-
ver wordt aangebracht, worden de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van inschrijving 
in de documenten, bedoeld bij de artikelen 160, 162, 163 en 165, of bij gebrek aan ge-
bruik van de apparaten bedoeld in artikel 164, geacht hun prestaties te hebben verricht 
overeenkomstig de werkroosters die openbaar gemaakt zijn op de wijze, bepaald bij de ar-
tikelen 157 tot 159. Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, worden de 
werknemers vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid'.

Artikel 171, lid 2, van de Programmawet van 22 december 1989 zoals gewijzigd door 
artikel 112 van de wet van 20 juli 1991 bepaalt: 'bij ontstentenis van openbaarmaking van 
de werkroosters, zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159, worden de werknemers ver-
moed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse 
arbeid, zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden aangehaald'.

In de memorie van toelichting wordt het volgende vermeld:
'Artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 bevat twee verschillende 

vermoedens inzake controle van de prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers. 
Het ene vermoeden heeft betrekking op de regel waarvan de partijen op een volkomen 
wettige wijze kunnen afwijken, voor zover zij het bewijs van deze afwijking aanbrengen. 
Het andere vermoeden betreft een werkgever die de verplichtingen, opgelegd door de wet, 
niet heeft nageleefd en bijgevolg zijn onwettige toestand niet kan laten voorgaan door het 
bewijs van het tegendeel aan te brengen. Dit onderscheid bleek niet voldoende duidelijk 
uit de huidige formulering van artikel 171 waarin de twee regels hernomen zijn in eenzelf-
de lid hoewel enkel de eerste zin begint met de zinsnede 'behoudens bewijs van het tegen-
deel...' (Parl. St. Senaat, 1990-91, nr. 1374-1, p. 39).

en
Artikel 22ter van de R.S.Z.-wet werd impliciet gewijzigd door het gewijzigd artikel 

171, lid 2, van de Programmawet van 22 december 1989.
Het Hof heeft in het arrest dd. 28 april 1997 gesteld dat het onweerlegbaar vermoeden 

van artikel 171 ten behoeve van de bevoegde ambtenaren en instellingen is gevestigd en 
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dat deze bepaling de overeenkomst tussen de werkgever en de deeltijdse werknemer niet 
betreffen (Cass. 28 april 1997, R. W. 1997-1998, 440).

Het Arbitragehof heeft in het arrest dd. 1 april 1998 voor recht gezegd dat artikel 171, 
lid 2, in de interpretatie dat het onweerlegbaar vermoeden van voltijdse tewerkstelling tot 
gevolg heeft dat de deeltijdse werknemers van werkgevers die de verplichting van open-
baarmaking niet hebben nageleefd, een recht op een voltijds loon verkrijgen en de bedoel-
de werkgevers tot het betalen van dat loon zijn gehouden, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt, dat dezelfde bepaling in de interpretatie dat het onweerlegbaar ver-
moeden niet de overeenkomst tussen de werkgever en de deeltijdse werknemer betreft niet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt en dat dezelfde bepaling de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet niet schendt wat de bijdrageplicht aan de sociale zekerheid betreft 
(arrest nr 40/98, R. W. 1998-1999, 639).

Het arbeidshof is van oordeel dat (eiseres) niet toegelaten is tot het leveren van het te-
genbewijs en verwijst eveneens naar haar arrest dd. 16 november 2000 inzake Van Eeck-
houdt Johan R.S.Z., A.R. nr. 38.713 onuitgegeven." (vijfde en zesde blad van het arrest).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 leggen aan de 

werkgevers de openbaarmaking op van de arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid 
bedoeld in artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet, inzonderheid van de werk-
roosters.

Krachtens artikel 171, tweede lid, van de voormelde programmawet, in de versie die te 
dezen van toepassing is, worden de werknemers bij ontstentenis van openbaarmaking van 
de werkroosters, zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159, vermoed arbeid te hebben ver-
richt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid;

Die  wetsbepalingen,  anders  dan  artikel  11bis  van  de  Arbeidsovereen-komstenwet, 
waarnaar zij verwijzen, betreffen niet de overeenkomst tussen werkgever en de deeltijdse 
werknemer, maar beogen, ter voorkoming en bestrijding van zwartwerk, een beter toe-
zicht op deeltijdse arbeid.

Het onweerlegbaar vermoeden van het tweede lid van artikel 171 dat werknemers ar-
beid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, is 
dan ook slechts gevestigd ten behoeve van de ambtenaren en instellingen belast met het 
toezicht op deeltijdse arbeid.

Krachtens artikel 22ter, tweede zin, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
worden de werknemers bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, zoals 
bepaald in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989, ver-
moed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse 
arbeid.

Artikel 22ter betreft de relatie tussen de verweerder en de werkgevers op wie de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders van toepassing is.

Uit de hierboven genoemde bepalingen volgt dat niet artikel 171 van de Programmawet 
van 22 december 1989, maar artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de verweerder en de eiseres en de 
verweerder zich dan ook ten aanzien van de eiseres niet op artikel 171 vermag te beroe-
pen.

Artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-
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cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd door ar-
tikel 181 van de Programmawet van 22 december 1989, is in tegenstelling tot artikel 171 
van de laatstgenoemde wet, ongewijzigd gebleven en werd ook niet impliciet gewijzigd 
door de wijziging die artikel 112 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 
bepalingen aanbracht aan dat artikel 171.

Het vermoeden van de tweede zin van artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders dat, bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, de deel-
tijdse werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor 
voltijdse arbeid, is weerlegbaar en geldt behoudens bewijs van het tegendeel dat door de 
werkgever wordt aangebracht.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig het vonnis van de eerste rechter, dat de eise-
res veroordeelt tot betaling van het door verweerder gevorderde, in al zijn beschikkingen 
kon bevestigen op grond dat eiseres "niet toegelaten is tot het leveren van het tegenbe-
wijs" (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
I. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, ingevoegd bij artikel 181 van de Programmawet van 22 december 
1989 en sindsdien ongewijzigd, bepaalt: "Behoudens bewijs van het tegendeel 
dat door de werkgever wordt aangebracht, worden de deeltijdse werknemers ver-
moed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 
160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij gebrek 
aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, hun pres-
taties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar ge-
maakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159. Bij ontstentenis van openbaar-
making van de werkroosters worden de deeltijdse werknemers vermoed arbeid te 
hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid";

Dat artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989, voor het gewij-
zigd werd bij artikel 112 van de wet van 20 juli 1991, een gelijkluidende bepa-
ling inhield als deze van voormeld artikel 22ter;

Overwegende dat de artikelen 157 tot 169 van de Programmawet van 22 de-
cember 1989 aan de werkgevers verplichtingen opleggen met betrekking tot de 
bekendmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrek-
king tot de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters; dat deze 
voorschriften ertoe strekken een efficiënte  controle  mogelijk  te  maken op de 
werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de bestrijding 
van zwartwerk;

Overwegende dat de vermoedens neergelegd in artikel 171 van de Programma-
wet de niet-nalevering van deze voorschriften sanctioneren; dat die vermoedens 
ten behoeve van de ambtenaren en instellingen zijn gevestigd en niet meer zijn 
dan een gegeven van bewijslevering bij overheidstoezicht en ten gerieve van dat 
toezicht;

Overwegende dat de vermoedens, bepaald in artikel 22ter van de wet van 27 



Nr. 114 - 18.2.02 HOF VAN CASSATIE 527 

juni 1969, specifiek ten gunste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn in-
gesteld, ten behoeve van de inning en invordering van de verschuldigde sociale-
zekerheidsbijdragen; dat in de rechtsverhouding tussen de Rijksdienst voor Soci-
ale Zekerheid en de werkgevers die onder de toepassing van de wet van 27 juni 
1969 vallen, met betrekking tot de bijdrageplicht enkel artikel 22ter van deze wet 
van toepassing is;

Overwegende dat de bewoordingen in artikel  22ter van de wet van 27 juni 
1969 "behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aange-
bracht" gelden zowel voor het in de eerste zin omschreven vermoeden als voor 
het in de tweede zin omschreven vermoeden van tewerkstelling in het kader van 
een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid bij ontstentenis van openbaarma-
king van de werkroosters;

Overwegende dat artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 
werd gewijzigd bij artikel 112 van de wet van 20 juli 1991, in die zin dat uitdruk-
kelijk bepaald werd dat het vermoeden van tewerkstelling in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid bij ontstentenis van openbaarmaking 
van de werkroosters onweerlegbaar was; dat de wetgever hierbij artikel 22ter van 
de wet van 27 juni 1969 niet heeft gewijzigd, ook niet impliciet;

Overwegende dat het arrest eiseres niet toelaat tot het leveren van het tegenbe-
wijs ten aanzien van het in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 gestelde 
vermoeden van tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst voor 
voltijdse  arbeid,  op  grond dat  "artikel  22ter  van  de  R.S.Z.-wet  (...)  impliciet 
(werd) gewijzigd door het gewijzigd artikel 171, lid 2, van de Programmawet 
van 22 december 1989",  zoals van toepassing in de periode van 11 augustus 
1991 tot en met 30 april 1997, en eiseres krachtens een onweerlegbaar vermoe-
den veroordeelt tot het betalen van sociale-zekerheidsbijdragen, berekend op ba-
sis van voltijdse arbeidsprestaties van haar werknemer R. Schwab in de periode 
van 1 september 1993 tot 25 november 1996; dat het arrest aldus de artikelen 14 
en 22ter van de wet van 27 juni 1969, en de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 
28, §1, van de wet van 29 juni 1981 schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
18 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en De Bruyn.



528 HOF VAN CASSATIE Nr. 115 - 18.2.02 

Nr. 115

3° KAMER - 18 februari 2002

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - UITSLUITING - MAATREGEL - GEEN 
STRAF - RECHTSBEGINSEL - TOEPASSING MILDERE STRAF.

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN 
MAATREGEL - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - UITSLUITING - MAATREGEL - GEEN STRAF 
- RECHTSBEGINSEL - TOEPASSING MILDERE STRAF.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEEN) - TOEPASSING MILDERE STRAF - WERKLOOSHEID 
- UITSLUITING - MAATREGEL - GEEN STRAF.

1º, 2° en 3° De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag 
dat het redelijke gevolg is van een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie 
maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien van een werknemer die aan de  
voorwaarde van toekenning van werkloosheidsuitkeringen,  namelijk  onvrijwillig  zonder 
arbeid en zonder loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het  
algemeen  rechtsbeginsel  van  de  toepassing  van  de  mildere  straf  geldt  niet  voor 
dergelijke maatregel1. (Art. 52, § 1, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 2, tweede lid, Sw.; 
Art. 15.1, I.V.B.P.R.)

(V. T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

ARREST

(A.R. S.01.0138.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 21 mei 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser stelt in zijn verzoekschrift twee middelen voor.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 51, inzonderheid §1, eerste en tweede lid, 2°, en 52, inzonderheid §1, van 

het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 
(artikel 51 in zijn versie zoals vervangen door het koninklijk besluit van 29 juni 2000, met 
uitwerking vanaf 1 augustus 2000; artikel 52 zoals vervangen bij koninklijk besluit van 2 
oktober 1992 en bij koninklijk besluit van 29 juni 2000, met uitwerking vanaf 1 augustus 
2000);

- het algemeen rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere strafwet, zoals beves-
tigd in artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek en in artikel 15. 1, derde zin, van het In-
ternationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, zo-
als goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981.

1 Zie concl. adv.-gen. LENAERTS VÓÓr cass., 18 juni 1984, AR nr. 4365 p.1369, A.C. 1983-84, nr. 596; 
13 feb. 1995, AR S.94.0056.N, 1995 nr. 86; 5 feb. 1999, AR C.98.0398.N, 1999, nr. 68.
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Aangevochten beslissing
Het arbeidshof bevestigt in de bestreden beslissing de administratieve beslissing van de 

gewestelijke werkloosheidsdirecteur te Gent van 17 november 1994, met dien verstande 
dat eiser uitgesloten wordt van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een termijn 
van 20 weken, op volgende gronden:

"4.6. ... De door de directeur toegepaste sanctie was wettelijk in orde gelet op de datum 
van de feiten, en deze van zijn beslissing en het feit dat de wetgeving pas sinds 1 augustus 
2000 werd gewijzigd bij artikel 2 en 13 van het koninklijk besluit van 29 juni 2000 tot 
wijziging van het Werkloosheidsbesluit van 1991 in het kader van de hervorming van de 
administratieve sancties (..).

(...)
4.7. In het licht van de concrete elementen van dit dossier zoals hoger aangehaald komt 

het niet aangewezen voor de minimumsanctie, of de maximumsanctie toe te passen. (...)
(...)
In de gegeven omstandigheden en rekening houdend met alle elementen eigen aan deze 

zaak en het feit dat de arbeidsgerechten volle rechtsmacht hebben om de omvang van de 
vordering van de uitsluiting te toetsen (....), komt een sanctie van 20 weken meer gepast 
voor.

4.8. Het arbeidshof is de mening toegedaan dat de sanctionering dient te geschieden on-
der de gelding van de oude wetgeving daar de feiten geschiedden en werden gesanctio-
neerd vooraleer de nieuwe wetgeving van kracht werd en de uitsluiting werd opgelegd in 
het kader van een administratief dossier zodat de algemene strafrechtsbeginselen hier niet 
dienen toegepast op voorheen gebeurde feiten. De beslissing hield rekening met de datum 
waarop  de  werkloosheidsuitkeringen  werden  aangevraagd.  In  de  bepalingen  van  het 
Werkloosheidsbesluit m.b.t. 51 en 52 vallend onder hoofdstuk III, toekenningsvoorwaar-
den, ontbreekt elk strafrechtelijk aspect. De sancties bevinden zich in een ander hoofdstuk 
van de wet (zie hoofdstuk 10 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991). De 
principes van het strafrecht (...) vinden geen toepassing in de werkloosheidsreglemente-
ring (...). Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek verschilt fundamenteel van artikel 2, ali-
nea 2, van het Strafwetboek. Ook de procedure verschilt grondig alsook de wijze waarop 
een sanctie wordt opgelegd (rechter in strafgerechten, directeur van het werkloosheidsbu-
reau). De in hoofde van de appellant (lees: eiser) weerhouden fout betreft de niet naleving 
van de voorwaarden tot het bekomen van werkloosheidsuitkeringen in het kader van deze 
verzekering tegen werkloosheid. De gunstiger minimumgrenzen van de recentere versie 
van artikel 52bis (lees: 52) van het Werkloosheidsbesluit dienen niet toegepast (te) wor-
den in analogie met het beginsel van de retroactiviteit van de mildere strafwet. In casu 
heeft de verzekerde fout aan het feit dat hij bij de verzekeringsinstelling moet aankloppen. 
De uitsluiting wordt dan ook beschouwd als een soort carensperiode tijdens dewelke hij 
niet aan de voorwaarden voldoet om van de werkloosheidsuitkeringen te genieten. " (ar-
rest pp. 4-6).

Grieven
Overeenkomstig artikel 51, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals van toepassing vóór en na 1 au-
gustus 2000 wordt de werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhan-
kelijk van zijn wil, uitgesloten van het genot van de uitkeringen overeenkomstig de artike-
len 52 tot 54.

Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling, zoals eveneens van toepassing vóór 
en na 1 augustus 2000, wordt onder "werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk 
van de wil van de werknemer" onder meer verstaan "het ontslag dat het redelijke gevolg is 
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van een foutieve houding van de werknemer".
Overeenkomstig artikel 52, §1, eerste lid, van dezelfde werkloosheidsreglementering, 

zoals van kracht vóór 1 augustus 2000 wordt de werknemer die werkloos is of ingevolge 
een ontslag in de zin van artikel 51, §1, tweede lid, 2° , uitgesloten van het genot van de 
uitkeringen gedurende ten minste 8 en ten hoogste 52 weken.

Overeenkomstig dezelfde bepaling, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 
juni 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering  in  het  kader  van  de  hervorming  van  de  administratieve 
sancties, van kracht vanaf 1 augustus 2000, kan de uitsluiting uit het genot van de werk-
loosheidsuitkeringen slechts geschieden voor een periode van ten minste 4 en ten hoogste 
26 weken.

De arbeidsgerechten, ingevolge het door eiser aangetekend beroep tegen de beslissing 
van de gewestelijke werkloosheidsdirecteur die hem, in toepassing van bovengenoemde 
bepalingen uitsloot uit het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een periode van 52 we-
ken, uitspraak dienden te doen over de wettigheid en de gepastheid van deze uitsluitings-
beslissing en daartoe, zoals door het arbeidshof zelf vastgesteld, over een volheid van be-
voegdheid beschikten.

De arbeidsgerechten aldus na de wettigheid van de uitsluiting te hebben vastgesteld, 
dienden te oordelen over de periode waarvoor eiser van het recht op werkloosheidsuitke-
ringen diende te worden uitgesloten, hierbij rekening houdend met de omstandigheden 
van de zaak en met de marge van sanctionering die de wetgever toeliet.

Het arbeidshof te dezen, gelet op de omstandigheden van de zaak, een uitsluiting van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen uitsprak voor een periode van 20 weken, rekening 
houdend met de (vóór 1 augustus 2000) geldende marge van 8 tot 52 weken. Het arbeids-
hof uitdrukkelijk weigerde rekening te houden met de sinds 1 augustus 2000 geldende 
wettelijke marge voor de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen van 4 tot 
26 weken.

Overeenkomstig een algemeen rechtsbeginsel, waarvan de artikelen 2, tweede lid, van 
het Strafwetboek en 15.1. van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake de 
burgerrechten en politieke rechten uitdrukkelijk toepassing maken, moet wanneer de straf 
bepaald op het ogenbik waarop de rechter uitspraak doet, verschilt van de straf, bepaald 
op het ogenblik van de onderliggende feiten, de minst zware straf worden toegepast.

Om te bepalen of een maatregel kan worden opgevat als straf, ten aanzien waarvan des-
gevallend beroep moet worden gedaan op bovengenoemd beginsel van de toepasselijkheid 
van de lichtere straf, dient te worden gekeken, zonder dat dit cumulatieve voorwaarden 
uitmaken, naar de juridische kwalificatie van de overtreding in het interne recht, naar de 
aard van de maatregel, met name of deze een algemene draagwijdte heeft en een repres-
sief en preventief karakter vertoont, en zonodig naar de aard en de ernst van de sanctie die 
kan worden opgelegd.

Te dezen (1) het feit werkloos te zijn of te worden wegens omstandigheden afhankelijk 
van zijn wil,  een uitsluiting uit het recht op werkloosheidsuitkeringen tot gevolg heeft 
voor een door de rechter te bepalen periode binnen de marges door de wet bepaald. Deze 
uitsluiting uit het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een bepaalde periode verschilt 
van de maatregel om het recht op werkloosheidsuitkeringen niet te erkennen voor de dag 
of voor de periode tijdens dewelke aan een specifieke voorwaarde inzake het recht op uit-
keringen, niet is voldaan.

De mogelijkheid tot eerstgenoemde uitsluiting, die niet in rechtstreeks verband staat 
met de duur van de overtreding of van de periode waarbinnen niet aan bepaalde voorwaar-
den is voldaan, weliswaar niet opgenomen is onder de bepalingen van hoofdstuk X (straf-
bepalingen) van het werkloosheidsbesluit, doch niettemin onmiskenbaar een sanctie uit-
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maakt en geen loutere toepassing is van een "toekenningsvoorwaarde" inzake werkloos-
heidsuitkeringen.

Deze uitsluiting voorts (2) een algemene draagwijdte heeft en dus geldt ten aanzien van 
allen die werkloos zijn of worden, en een repressief en preventief karakter vertoont.

De uitsluiting uit het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een bepaalde periode, die 
niet in rechtstreeks verband staat met de duur van de overtreding of van de periode waar-
binnen niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan, strekt onmiskenbaar ertoe te voorko-
men dat de werknemer werkloos zou worden (en aanspraak zou maken op werkloosheids-
uitkeringen) ingevolge omstandigheden afhankelijk van zijn wil en beoogt aldus daaren-
boven diegene die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, 
te sanctioneren, door hem voor een bepaalde duur het recht op uitkeringen te ontzeggen.

Tenslotte (3) wijzen ook de aard (de uitsluiting uit het recht op een vervangingsinko-
men in geval van werkloosheid) en de ernst van de sanctie (oorspronkelijk tot 52 weken, 
thans tot 26 weken) erop dat de uitsluitingsmaatregel een sanctie vormt die een strafrech-
telijk aspect vertoont.

Het is hiertoe onverschillig dat de oorspronkelijke sanctie wordt opgelegd door de di-
recteur van een gewestelijk werkloosheidsbureau, nu in geval van beroep bij de arbeidsge-
rechten, de rechter ter zake volheid van rechtsmacht bezit.

Op de beslissing tot uitsluiting uit het recht op werkloosheids-uitkeringen is dienvol-
gens, zoals door eiser in conclusie aangevoerd, het beginsel toepasselijk van de toepassing 
van de mildere sanctie.

Het arbeidshof kon dienvolgens slechts wettig de duur van de uitsluitingsmaatregel die 
het ten aanzien van eiser bevestigt, volgens de omstandigheden eigen aan de zaak bepalen 
in het licht van de na 1 augustus 2000 geldende wettelijke marge van 4 tot 26 weken.

Het arbeidshof stelt uitdrukkelijk zijn beslissing niet in het licht van deze marge te be-
palen, doch verwijst daartoe nog naar de vóór 1 augustus 2000 geldende begrenzing van 8 
tot 52 weken.

Hieruit volgt dat het arbeidshof zijn beslissing niet wettig verantwoordt (schending van 
alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen en van het genoemde algemeen 
rechtsbeginsel).

(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt in-

gevolge een ontslag dat het redelijke gevolg is van een foutieve houding van de 
werknemer, bedoeld in artikel 52,  §1, 2°,  van het  Werkloosheidsbesluit,  geen 
sanctie is maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien van een werkne-
mer die aan de voorwaarde van toekenning van werkloosheidsuitkeringen, name-
lijk onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen 
recht op uitkeringen heeft;

Dat het algemeen rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf, zoals 
bevestigd in artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek en in artikel 15.1 van het 
Internationaal  Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerlijke en politieke 
rechten, zoals goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, niet geldt voor dergelijke 
maatregel;

Dat het middel faalt naar recht;
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(...)
3. Kosten
Overwegende dat verweerder krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Ge-

rechtelijk Wetboek, in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
18 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Bützler en Simont.

Nr. 116

2° KAMER - 19 februari 2002

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN — INCIDENTEEL BEROEP – VOORWAARDE – 
DRAAGWIJDTE.

Om  geldig  incidenteel  beroep  in  te  stellen,  is  vereist  dat  de  partij  die  dit  doet,  de  
hoedanigheid  van  geïntimeerde  heeft;  de  mogelijkheid  van  die  geïntimeerde  tot  het  
instellen  van  incidenteel  beroep  is  niet  beperkt  tot  de  schadeposten  waartegen  een  
principaal hoger beroep is ingesteld; die partij kan ook incidenteel beroep instellen tegen 
andere posten van de burgerlijke rechtsvordering1. (Art. 203, § 4, Sv.)

(A. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.1073.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 juni 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie het navolgende middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging (1999), nr. 2047 e.v. Zie Cass., 26 jan. 1993, AR 
5870, nr. 53.
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- artikelen 159, 161, 174 en 203, §4 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg beslist in het bestreden vonnis dat, ondanks het ontvan-

kelijk incidenteel beroep dat eiser bij conclusie instelde, "enkel de schadeposten, waarte-
gen (verweerders) beperkt hoger beroep instelden, thans hangende (zijn) voor de recht-
bank in beroep".

De rechtbank steunt deze beslissing op volgende gronden:
"Ter zitting van 22.03.2000 heeft de burgerlijke partij A. G. als erfgenaam en in eigen 

naam bij conclusie incidenteel beroep op burgerlijk gebied ingesteld. 
Dit incidenteel beroep is ontvankelijk, gezien het in regelmatige vorm en tijdig werd in-

gesteld.
De rechtbank stelt vast dat beklaagde en de vrijwillig tussenkomende partij een beperkt 

hoger beroep hebben ingesteld.
Het incidenteel beroep kan uitsluitend worden ingesteld met betrekking tot de burgerlij-

ke vordering en in de gevallen waarin deze burgerlijke vordering, via een principaal hoger 
beroep, gebracht werd voor de appèlrechter (R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, nr. 
494).

Het incidenteel beroep is het hoger beroep dat de betrokkene, bij wijze van principaal 
hoger beroep, binnen de gewone termijn had kunnen instellen doch enkel wat betreft het 
gedeelte van de beslissing waarvoor hij zich in positie van geïntimeerde bevindt (Cass., 
26.01.1993, Arr. Cass., 1993, AR 5870).

Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep zijn derhalve enkel de schade-
posten, waartegen beklaagde en de vrijwillige tussenkomende partij beperkt hoger beroep 
instelden, thans hangende voor de rechtbank in beroep" (vonnis, p. 4).

Grieven
"Verweerster nv Axa Royal Belge en verweerder B. op respectievelijk 24 en 25 maart 

1999 hoger beroep instelden tegen het vonnis van de politierechtbank van 10 maart 1990 
beperkt tot "de posten 5 (begrafeniskosten) en 6 (rouwkledij) toegekend aan A. G. als erf-
genaam en tot de posten 3 (morele schade overlijden echtgenote en zoon) en 4 (materiële 
schade overlijden echtgenote) toegekend aan A. G. in eigen naam"; Eiser bij conclusie, in-
gediend ter zitting van de rechtbank van eerste aanleg van 22 maart 2000, incidenteel be-
roep instelde tegen het vonnis van 10 maart 1999 en dit hoger beroep niet alleen gericht 
werd tegen de beslissingen met betrekking tot de schadeposten waaromtrent verweerders 
hoger beroep hadden ingesteld, doch ook tegen de beslissing betreffende de schadeposten 
waarop het principaal beroep van verweerders geen betrekking had;

Eiser aldus incidenteel beroep instelde tegen de beslissing van de politierechtbank in 
verband met de tegen verweerders ingestelde burgerlijke vordering die betrekking had op 
de schadeposten voertuigschade, kledijschade, rouwkledij, verplaatsingen en administra-
tiekosten  (schade  geleden  als  erfgenaam)  verplaatsingskosten,  morele  schade  wegens 
overlijden van echtgenote en zoon, materiële schade wegens overlijden echtgenote en ma-
teriële schade tijdelijke werkonbekwaamheid (schade geleden in eigen naam); 

En terwijl artikel 203, §4 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat in alle geval-
len waarin de burgerlijke rechtsvordering voor de rechter in hoger beroep wordt gebracht, 
de gedaagde bij een op de terechtzitting genomen conclusie incidenteel beroep kan instel-
len zolang de debatten in hoger beroep niet gesloten zijn;

Het incidenteel beroep dat de geïntimeerde ter terechtzitting van het strafgerecht kan in-
stellen slechts de uitoefening is door die partij van het verhaal dat zij had kunnen uitoefe-
nen bij wege van hoofdberoep, binnen de termijn bij de wet bepaald, tegen de beslissing 
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die betrekking heeft op de partij door wier hoger beroep zij geïntimeerde is;
Eiser, burgerlijke partij, die gedaagde was voor de rechters in hoger beroep voor wie de 

burgerlijke rechtsvordering was gebracht op het hoger beroep van verweerders, bij een op 
de terechtzitting genomen conclusie incidenteel beroep kon instellen;

Dit incidenteel beroep kon gericht worden "tegen de beslissing die betrekking heeft op 
de partij door wier hoger beroep hij geïntimeerde is"; d.w.z. tegen de beslissing betreffen-
de de tegen verweerders ingestelde burgerlijke vordering;

Het door eiser bij conclusie op de terechtzitting van 22 maart 2000 ingesteld incidenteel 
beroep, waarbij hij het rechtsmiddel aanwendde dat hij bij wege van hoofdberoep binnen 
de wettelijke termijn had kunnen instellen tegen de beslissing betreffende de tegen ver-
weerders ingestelde burgerlijke vordering, derhalve de burgerlijke vordering in verband 
met de schadeposten voertuigschade, kledijschade, rouwkledij, verplaatsingen en admini-
stratie-kosten (schade geleden als erfgenaam), verplaatsingskosten, morele schade wegens 
overlijden van echtgenote en zoon, materiële schade wegens overleden echtgenote, en ma-
teriële schade uit tijdelijke arbeidsonbekwaamheid (schade geleden in eigen naam) bij de 
rechtbank van eerste aanleg aanhangig heeft gemaakt.

Het feit dat het principaal hoger beroep van verweerders tegen de beslissing op de door 
eiser  ingestelde  burgerlijke  vordering  beperkt  was  tot  de  beslissing  omtrent  bepaalde 
schadeposten van deze vordering, hieraan geen afbreuk doet nu het incidenteel beroep al-
leszins gericht werd tegen "de beslissing die betrekking heeft op de partij door wier hoger 
beroep eiser geïntimeerde is".

Hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg, door te beslissen dat ondanks het ont-
vankelijk incidenteel beroep dat door eiser werd ingesteld, enkel de schadeposten waarte-
gen verweerders beperkt hoger beroep instelden hangende zijn voor de rechtbank in be-
roep, zodat geen uitspraak werd gedaan omtrent het incidenteel beroep in zoverre dit ge-
richt was tegen de beslissing van de politierechtbank omtrent de overige schadeposten, ar-
tikel 203, §4 en, voor zoveel als nodig, artikelen 159, 161 en 174 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 203, §4, Wetboek van Strafvordering de 

gedaagde in alle gevallen waarin de burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt 
voor de rechter in hoger beroep, bij een op de terechtzitting genomen conclusie 
incidenteel beroep kan instellen zolang het debat in hoger beroep niet gesloten is;

Overwegende dat het incidenteel beroep dat een geïntimeerde ter terechtzitting 
van het strafgerecht kan instellen, slechts de uitoefening is door die partij van het 
verhaal dat zij had kunnen uitoefenen als een hoofdberoep, binnen de termijn bij 
de wet bepaald, tegen de beslissing die betrekking heeft op de partij door wier 
hoger beroep zij geïntimeerde is;

Overwegende dat om geldig incidenteel beroep in te stellen, is vereist dat de 
partij die dit doet, de hoedanigheid van geïntimeerde heeft; dat echter de moge-
lijkheid van die geïntimeerde tot het instellen van incidenteel beroep niet beperkt 
is tot de schadeposten waartegen een principaal hoger beroep is ingesteld; dat die 
partij ook incidenteel beroep kan instellen tegen andere posten van de burgerlijke 
rechtsvordering;

Overwegende dat de appèlrechters die anders beslissen, artikel 203, § 4, Wet-
boek van Strafvordering schenden;

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

teel beroep van eiser;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting hou-

dende in hoger beroep.
19 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-
generaal – Advocaat: mr.  R. Bützler.

Nr. 117

2° KAMER - 19 februari 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 15 - OMVANG 
VAN DE BESCHERMING VAN DE WONING - VOORWAARDE.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - OMVANG VAN DE BESCHERMING VAN DE WONING - VOORWAARDE.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - INBESLAGNEMING.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EENZIJDIGE ANALYSE VAN IN 
BESLAG GENOMEN PRODUCTEN - BETWISTING VAN DE BEWIJSWAARDE ERVAN.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - EENZIJDIGE ANALYSE VAN DE IN BESLAG 
GENOMEN PRODUCTEN - BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE ERVAN.

1º en 2° De bescherming van de artikelen 8, lid 1 EVRM en 15 Gw. omvat de bedrijfsruimte 
in  de  mate  dat  al  daar  ontwikkelde  activiteiten  een  privé  karakter  vertonen  of  er 
vertrouwelijke briefwisseling wordt bewaard. 

3º  De  officieren  van  gerechtelijke  politie  die  een  regelmatige  huiszoeking  of  zoeking  
verrichten,  moeten  alles  wat  èèn van de  in  artikel  42  Strafwetboek  bedoelde  zaken 
schijnt uit te maken en alles wat kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen, in  
beslag nemen. (Art. 42 Sw.; art. 35 Sv.)

4º  Wanneer  de  resultaten  van  een  niet-tegenwerpelijke  analyse  van  tijdens  het  
opsporingsonderzoek of het  gerechtelijk  onderzoek in beslag genomen producten als  
bewijsmiddel worden aangewend, houdt het recht van verdediging in dat die resultaten 
aan de tegenspraak van de partijen worden onderworpen door hen de mogelijkheid te  
bieden de bewijswaarde van die resultaten aan te vechten. 

5º De mogelijkheid voor de rechter of de partijen om een effectieve controle uit te oefenen  
op  de  wijze  waarop  een  eenzijdige  analyse  van  in  beslag  genomen  producten  is  
geschied en of deze analyse herhaalbaar is, betreft niet het recht van verdediging van de 
beklaagde,  maar  wel  de  bewijswaarde  van  die  analyse  waarover  de  rechter  
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onaantastbaar oordeelt. 

(M.)

ARREST

(A.R. P.00.1100.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
III. Cassatiemiddelen
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955);

- artikelen 15, 22 en 149 van de Grondwet;
- artikelen 35, zowel in de versie zoals van kracht ten tijde van het feit op 18 januari 

1996 als in de huidige versie, 36, 37, 87, 88 en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikelen 1 en 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende 

dewelke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht;
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het B.W.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters met betrekking tot de "huiszoeking" in de stallen van het bedrijf, ge-

volgd door de inbeslagname van bepaalde voorwerpen oordelen dat deze zoeking geldig is 
verlopen en het door eiser gevoerde verweer niet kan worden aangenomen.

De appèlrechters vooreerst vaststellen dat de aanwezigheid van de verbalisanten in de 
betrokken stallen gerechtvaardigd was in het kader van het gericht onderzoek dat plaats-
vond en de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 en inzonderheid artikel 6 van deze 
wet.

Uit het dossier blijkt dat de lokalen waar de zoeking plaatsgreep niet alleen stallingen 
waren doch ook een bureau omvatte waarin de administratie aanwezig was van de BVBA 
Magro.

De zoeking derhalve werd uitgevoerd in de exploitatiezetel van de BVBA Magro en 
ook de appèlrechters vaststellen dat in de betrokken stallingen kasten aanwezig waren (be-
streden arrest, blz. 12) en vastgesteld wordt dat eiser diegene was die verantwoordelijk 
was voor de BVBA Magro, zijnde de vennootschap die de stallingen als exploitatiezetel 
huurde (bestreden arrest, blz. 13).

De appèlrechters vervolgens, na te hebben opgemerkt dat artikel 6, vierde lid van de 
Wet van 15 juli 1985 enkel spreekt over het betreden van iedere plaats waar dieren zich 
kunnen bevinden en niet over het verrichten van zoekingen in voorwerpen die in deze 
plaatsen aanwezig zijn, oordelen dat voormeld artikel 6 dient te worden opgevat als een 
uitzonderingsbepaling die strikt dient te worden geïnterpreteerd en aan de betrokken amb-
tenaren enkel een recht geeft van het betreden van deze plaatsen (bestreden arrest, blz. 10, 
alinea 2).

De appèlrechters vervolgens vaststellen dat de verbalisanten aan eiser hebben gevraagd 
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om de toestemming teneinde in de stallen een zoeking uit te voeren en vaststellen dat eiser 
op 18 januari 1996 weigerde zijn verklaring, waarbij hij toestemming gaf, te tekenen.

De appèlrechters oordelen dat deze mondelinge toestemming, door de verbalisanten ge-
acteerd in het niet door eiser ondertekende proces-verbaal volstond en dat een schriftelijke 
toestemming, gelet op de aard van de plaatsen en de niet toepasselijkheid van de wet van 
7 juni 1969 niet nodig was.

De appèlrechters met betrekking tot de geldigheid van de zoeking in de stallingen toe-
behorend aan eiser en gehuurd door de BVBA Magro immers oordelen dat de stallingen 
afgezonderd waren van de private woning en niet dienstig waren als woning, en derhalve 
een schriftelijke toestemming in de zin van artikel Ibis van de Wet 7 juni 1969 niet vereist 
was en het door eiser gevoerde verweer als volgt verwerpen:

"Uit het proces-verbaal nr. 100.736 DDT. 18/01/1996 (stuk 24) blijkt dat de verbalisan-
ten zich begaven naar 'de stallingen gelegen aan de M., achterliggend tussen de woningen 
122 en 124 te H.', waarbij zij in desbetreffend proces-verbaal uitdrukkelijk nader bepalen 
dat zij zich begaven "naar de stallingen van het bedrijf Magro waarvan de beheerder de 
genaamde M. L. is, wonende te K., W. nr.38". 

Zij troffen aan de stallingen niemand aan en begaven zich naar de private woning van 
[eiser], W. 38, K., alwaar zij de echtgenote van de [eiser] aantroffen.

De verbalisanten voerden eerst een huiszoeking uit in de private woning van de [eiser]. 
De toestemming tot het verrichten van deze huiszoeking verkregen zij van de echtgeno-

te van de [eiser], die uitdrukkelijk stelde: 'De stallingen gelegen aan de M., achterliggend 
de woningen 122 en 124 zijn eigendom, zijnde de firma BVBA Magro. Deze stallingen 
zijn dienstig voor de vetmesting van runderen. Ik geef u de toestemming een zoeking te 
doen in onze woning en aanhorigheden ten einde een zoeking te doen naar de eventuele 
aanwezigheid van hormonale producten. Door u ingelicht weet ik dat ik mag weigeren 
doch wens evenwel van dit recht geen gebruik te maken. Mijn man is thans afwezig'. Na 
voorlezing volhardde zij en tekende zij in het inlichtingenboek van de politieambtenaren. 

[Eiser] zelf gaf volgens de vermeldingen van het proces-verbaal toelating wat de stallen 
betreft, doch weigerde te tekenen (zie hoger). Na de zoeking verklaarde hij: 'Ik neem ken-
nis en heb lezing gekregen van de goederen welke door uw diensten werden in beslag ge-
nomen en ter ontleding werden overhandigd aan de heer C. waarvan een lijst werd samen-
gesteld. Ik heb geen opmerkingen te formuleren omtrent uw onderzoek'. Deze vermelding 
werd voorgelezen, waarna [eiser] volhardde en tekende in het inlichtingenboek.

Artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke 
geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht stelt dat het verzoek of de 
toestemming waarvan sprake in artikel 1, 3° van deze wet (in geval van verzoek of toe-
stemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon be-
doeld in artikel 46, 2° van het wetboek van strafvordering) schriftelijk en voorafgaand aan 
de opsporing of huiszoeking moet worden gegeven. 

Dit artikel is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Gelet op hetgeen vooraf-
gaat, inzonderheid het feit dat de stallingen afgezonderd waren van de private woning (an-
der adres) en verhuurd werden aan de firma BVBA Magro (waarvan [eiser] beheerder 
was), kan in casu moeilijk worden volgehouden dat deze stallingen dienstig waren als wo-
ning.

Er kan evenmin worden gesteld dat het 'aanhorigheden' betrof van de woning. De wo-
ning (met aanhorigheden) werd betrokken door [eiser] en zijn echtgenote en was gelegen 
te K., W. 38. Daarnaast (zowel feitelijk als juridisch afgescheiden) waren er stallingen, 
gelegen te H., M. (tussen de woningen 122 en 124). Het bewuste artikel van de wet van 7 
juni 1969 is in casu dan ook niet toepasselijk. Het verweer van [eiser], in zoverre gesteund 
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op dit artikel, is niet pertinent. Het gebouw (de stalling), waar de zoeking plaatsvond, was 
geen woning noch een plaats, die tot woning kon dienen, noch een aanhorigheid van een 
woning. [Eiser] bezat aldaar geen recht op privacy en hij oefende aldaar ook zijn huisrecht 
niet uit. 

Zoals hoger aangegeven bestond er in hoofde van de politieambtenaren een wettelijke 
basis voor de betreding van de stallingen. Uit de vermeldingen in het proces-verbaal blijkt 
voorts dat zij voor de uitoefening van bevoegdheden die niet uitdrukkelijk in de wet zijn 
bepaald (zoeking in de stallingen) op zeer omzichtige wijze zijn tewerk gegaan. Zij heb-
ben geen gebruik gemaakt van arglistigheden, noch werd [eiser] "verschalkt". Uit de ver-
klaring van zijn echtgenote (toen zij toestemming gaf tot huiszoeking in de private wo-
ning en aanhorigheden) is reeds gebleken dat de verbalisanten onmiddellijk hebben mede-
gedeeld dat zij een zoeking uitvoerden met het oog op de eventuele aanwezigheid van 
hormonale producten. 

Ook aan [eiser] zelf werd toestemming gevraagd en verkregen wat betreft de uitvoering 
van een zoeking in de stallingen. [Eiser] was wel degelijk diegene die verantwoordelijk 
was voor de BVBA Magro, zijnde de vennootschap die de stallingen huurde. Ook hij 
werd door de verbalisanten ingelicht nopens de reden van zijn verhoor (stuk 26 strafdos-
sier) en gaf toestemming tot het verrichten van een zoeking in de stallingen.

Een schriftelijke toestemming was, gelet op de aard van de plaatsen en de niet-toepas-
selijkheid van de wet van 7 juni 1969 niet nodig (zie hoger).

De mondelinge toestemming (die niet wordt betwist) volstond, gelet op de omstandig-
heden en de plaatsen waarin de zoeking plaatsvond". (bestreden arrest, blz. 12 en 13)".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel 
De appèlrechters niet wettig vermochten te oordelen dat de stallingen waarin de zoe-

king heeft plaatsgevonden niet onder toepassing van artikel 1bis van de wet van 7 juni 
1969 viel en derhalve niet genoot van de onschendbaarheid van de woning.

De appèlrechters in feite en derhalve onaantastbaar vaststellen dat de stallingen, per-
soonlijke eigendom van eiser, door deze laatste verhuurd werden aan de BVBA Magro, 
waarvan eiser beheerder was en derhalve dienst deden als exploitatiezetel van voormelde 
vennootschap.

De appèlrechters vaststellen dat eiser dan ook degene was die verantwoordelijk was 
voor de BVBA Magro en derhalve de enige die een toestemming tot een zoeking kon ver-
lenen.

De appèlrechters evenwel oordelen dat een schriftelijke en voorafgaandelijke toestem-
ming, zoals bedoeld in artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 niet vereist was om de en-
kele reden dat de stallingen feitelijk en juridisch afgezonderd waren van de private wo-
ning en geen woning was noch een plaats die tot woning kon dienen, noch een aanhorig-
heid van een woning.

De appèlrechters oordelen dat eiser aldaar geen recht op privacy bezat en aldaar ook 
zijn huisrecht niet uitoefende.

Overeenkomstig artikel 15 van de Grondwet de woning onschendbaar is en geen huis-
zoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft.

Overeenkomstig artikel 22 van de Grondwet eenieder recht heeft op de eerbiediging 
van zijn privé-leven en zijn gezinsleven behoudens in de gevallen en onder de voorwaar-
den door de wet bepaald.

Overeenkomstig artikel 8 van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van 
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de mens en de fundamentele vrijheden eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé 
leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.

Er geen enkele reden bestaat om het begrip privé leven te beperken tot een te beperkte 
kring en van deze bescherming alle professionele activiteiten uit te sluiten.

Het begrip privé-leven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. ongetwijfeld ook de professio-
nele of commerciële activiteiten van de rechtsonderhorige dekt.

Niet alleen de professionele en commerciële activiteiten deel uitmaken van het privé le-
ven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. doch het tevens niet beantwoordt aan het doel van 
deze verdragsbepaling om een onderscheid te maken naargelang de professionele en com-
merciële activiteiten van de rechtsonderhorige al of niet te scheiden zijn van diens privé 
leven.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in alle duidelijkheid heeft beslist dat 
dergelijk onderscheid een ongelijke behandeling met zich zou brengen aangezien de be-
scherming van artikel 8 E.V.R.M. zou blijven bestaan voor een rechtsonderhorige wiens 
professionele en privé-activiteiten vermengd zijn en deze bescherming niet zou bestaan in 
het voordeel van een persoon wiens professionele activiteiten, zoals bij eiser, ruimtelijk 
gescheiden zijn van zijn private activiteiten.

Zelfs indien een huiszoeking enkel betrekking heeft op de commerciële activiteiten van 
een persoon artikel 8 E.V.R.M., dat de bescherming van het privé leven garandeert even-
eens van toepassing is.

Er evenmin enige reden bestaat om lokalen die voor professionele activiteiten worden 
gebruikt uit te sluiten van het begrip "woning" zoals bedoeld in artikel 8 E.V.R.M..

Om dezelfde reden en teneinde geen ongelijkheid te creëren ook lokalen die afgeschei-
den zijn van de privé-woonst en uitsluitend gebruikt worden voor professionele doelein-
den als een woning dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 8 EVRM en de arti-
kelen 15 en 22 van de Grondwet.

De appèlrechters oordelen dat de stallingen, eigendom van eiser en verhuurd aan de 
BVBA Magro niet dienstig waren als woning en eiser aldaar geen recht op privacy bezat 
en om deze reden niet genieten van de verdragsrechterlijke en grondwettelijke bescher-
ming en artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 niet van toepassing is.

De appèlrechters zodoende de stallingen, eigendom van eiser en exploitatiezetel van de 
BVBA Magro, uitsluiten van de toepassing van de bepalingen die de woning en het privé-
leven beschermen om de enkele reden dat de stallingen afgezonderd waren van de private 
woning en niet dienen tot woning van eiser.

De appèlrechters, door op de hoger aangehaalde gronden te beslissen dat artikel 1bis 
van de wet van 7 juni 1969 niet van toepassing was en derhalve geen schriftelijke en voor-
afgaande toestemming van eiser nodig was, hun beslissing niet naar recht verantwoorden 
(schending van de artikelen 15 en 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Ver-
drag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, artike-
len 1 en 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verrichten en de artikelen 36, 37, 87, 88 
en 89 van het Wetboek van Strafvordering).

1.2. Tweede onderdeel
De appèlrechters oordelen dat een schriftelijke toestemming gelet op de niet toepasse-

lijkheid van de wet van 7 juni 1969 niet nodig was en dat de mondelinge toestemming 
(die niet wordt betwist) volstond.

Eiser evenwel in zijn regelmatig ter terechtzitting van het hof van beroep ingediende 
appèlconclusie aangevoerd had dat hij geen toestemming heeft gegeven tot huiszoeking.



540 HOF VAN CASSATIE 19.2.02 - Nr. 117 

Eiser in dit verband vooreerst had laten gelden dat hij geen schriftelijke en voorafgaan-
de toestemming heeft gegeven doch ook had aangevoerd dat er slechts een niet onderte-
kende verklaring bestaat, die door hem wordt betwist.

Eiser in dit verband in zijn eerste appèlconclusie als volgt had aangevoerd: "bijkomend 
kan nog verwezen worden naar artikel 1, 3° van de wet van 7 juni 1969 waarin uitdrukke-
lijk wordt bepaald dat de toestemming schriftelijk moet worden gegeven hetgeen hier ze-
ker  niet  het  geval  is,  vermits  er  slechts  een niet  ondertekende verklaring  is  die  door 
[eiser]wordt betwist" ... 

en: 
"[Eiser] werd - in de veronderstelling dat zou worden aangenomen dat er een toestem-

ming was - verschalkt, hetgeen de reeds niet uitdrukkelijke toestemming want niet onder-
tekend gebrekkig maakt en dus niet geldig waardoor de opsporing van misdrijven door 
huiszoeking onwettig maakt" (eerste appèlconclusie eiser, blz.3 en 4).

Eiser in zijn tweede appèlconclusie eveneens had aangevoerd: "artikel 1, 3° van de wet 
7 juni 1969 is niet vervuld. Daaruit moet noodzakelijkerwijze in de huidige stand van de 
procedure afgeleid worden dat er geen toestemming was en dat de zoeking dus onwettig 
was,  met  als  gevolg de nietigheid van de bewijsgaring"  (tweede appèlconclusie  eiser, 
blz.4).

Uit het door eiser gevoerde verweer derhalve duidelijk blijkt dat niet alleen aangevoerd 
werd dat geen schriftelijke en voorafgaande toestemming aanwezig was doch dat de door 
de appèlrechters vermelde mondelinge toestemming wel degelijk door eiser werd betwist.

De appèlrechters zodoende, door te oordelen dat de mondelinge toestemming van eiser 
niet wordt betwist, van de door eiser regelmatig ter terechtzitting van het hof van beroep 
ingediende appèlconclusies een uitlegging geven die niet verenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan en derhalve de bewijskracht van de door eiser ingediende appèlconclusies 
schenden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

1.3. Derde onderdeel
Eiser in zijn regelmatig voor de appèlrechters ingediende conclusies had betwist dat de 

inbeslagneming van de betrokken spuiten regelmatig is geschied.
Eiser aangevoerd had dat, zelfs indien zou geoordeeld worden dat zijn toelating tot het 

houden van een huiszoeking volstond het in ieder geval zeker is dat eiser geen uitdrukke-
lijke toestemming gaf tot het in beslag nemen van voorwerpen.

Eiser dit verweermiddel in zijn appèlconclusies als volgt had aangevoerd: "zelfs indien 
zou geoordeeld worden dat [eiser] zijn toelating tot het houden van een huiszoeking te H., 
M. zou hebben gegeven dan is het in ieder geval zeker dat [eiser] geen uitdrukkelijke toe-
stemming gaf tot het in beslag nemen van voorwerpen.

De voorwerpen: 
- in de bovenste schuif nemen we er 6 ijzeren naalden in beslag;
- in de tweede schuif nemen we er een spuit in beslag;
- in de twee schuif nemen we er nog een tiental aluminium dopjes in beslag;
- bovenop de kast liggen twee naalden welke eveneens in beslag worden genomen;
- naast de kast staat een frigo waarin twee naalden en 3 spuiten in beslag worden geno-

men;
- in de vuilnisbak daarnaast nemen we een schroefdop van een fles en de erbij horende 

rubber in beslag;
- in het hok tegenover de stal nemen we een fles met een bruinachtige vloeistof in be-

slag. " (stuk 26),
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werden dus onwettig in beslag genomen. "(eerste appèlconclusie eiser, blz. 4 in fine).
Eiser ook in zijn tweede appèlconclusie de geldigheid van de inbeslagnames had be-

twist: 
"ondergeschikt staat ook vast dat de inbeslagnames onwettig zijn. 
Alle door [eiser] ontwikkelde argumenten in de eerste conclusie blijven gelden. Het 

fundamenteel punt in casu is dat: 
- er voorafgaand aan de inbeslagname geen misdrijf werd vastgesteld,
- er geen voorafgaandelijke schriftelijke toelating is geweest tot inbeslagname door de 

[eiser].
Dat alles klemt des te meer nu het de rijkswacht is geweest die de inbeslagnames heeft 

gedaan, zonder voorafgaande misdrijven te hebben vastgesteld. 
Trouwens de gerichte controle is bij uitstek het bewijs dat men niet weet of er misdrij-

ven werden gepleegd. Een inbeslagname van voorwerpen, zonder het resultaat van een ge-
richte controle af te wachten, die in casu dan nog volledig negatief was, is machtsafwen-
ding. 

Het is het misbruiken van de huiszoeking, met of zonder toelating, voor het opsporen 
van misdrijven. Dat is tegen de wet (art. 8 EVRM, art. 15 Grondwet, art. 87 Wetboek van 
Strafvordering)."(tweede appèlconclusie eiser, blz. 5).

De appèlrechters beslissen dat de zoeking in de stallen, eigendom van eiser rechtsgeldig 
is doch antwoorden niet op het door eiser aangevoerde verweermiddel dat, zelfs indien de 
zoeking als rechtsgeldig dient te worden beschouwd, de inbeslagname door de verbalisan-
ten van de betrokken spuiten en naalden niet rechtsgeldig was.

De appèlrechters noch met de in het middel aangehaalde redenen noch met enige ande-
re redengeving dit verweer van eiser beantwoorden.

Zelfs indien zou worden aangenomen dat de appèlrechters het verweer van eiser nopens 
de inbeslagnames impliciet verwerpen de appèlrechters hun beslissing niet naar recht ver-
antwoorden nu overeenkomstig de artikelen 35, 36, 37, 87, 88 en 89 van het Wetboek van 
Strafvordering zoals van kracht ten tijde van de feiten, de bevoegdheid tot in beslagne-
ming door de Procureur des Konings of de politiediensten kadert binnen de heterdaad be-
voegdheden en de appèlrechters niet vaststellen dat het feit waarvoor eiser werd vervolgd 
op heterdaad werd vastgesteld.

Hieruit volgt dat de appèlrechters derhalve door de inbeslagnames niet ongeldig te ver-
klaren, hun beslissing niet naar recht verantwoorden en het bestreden arrest niet voldoet 
aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet (schending van de artikelen 35, zo-
als van kracht ten tijde van de feiten en in de huidige versie, 36, 37, 87, 88 en 89 van het 
wetboek van Strafvordering).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955 (B.S.19 augustus 1955).

Aangevochten beslissing
De appèlrechters met betrekking tot de in het dossier aanwezige analyses en beproe-

vingsverslagen oordelen dat het recht van verdediging van eiser niet is geschonden.
De appèlrechters na te hebben geoordeeld dat bij de opsporing en de inbeslagname ner-

gens handelingen werden gesteld die op onherstelbare wijze het recht van de verdediging 
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van eiser in het gedrang brachten oordelen dat dergelijke handelingen al evenmin tijdens 
de analyse werden gesteld: 

"Dergelijke handelingen werden al evenmin tijdens de analyse gesteld. 
Gelet op het doel van het proces (vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter) 

worden in beginsel alle bewijstechnieken toegelaten. De feitenrechter mag, wanneer de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, zijn overtuiging putten uit alle regelmatig, 
d.w.z. met eerbiediging van de menselijke waardigheid en het recht van verdediging, ver-
kregen en regelmatig overgelegde gegevens van de zaak die aan de tegenspraak van de 
partijen werden onderworpen. 

De gegevens van de analyses werden aan tegenspraak onderworpen en regelmatig ver-
worven en overlegd. Het is op basis van deze gegevens dat het Hof zijn overtuiging in 
deze zaak kan vormen. De overige feitelijke beschouwingen en vraagstellingen zoals door 
[eiser] aangehaald in zijn conclusies zijn irrelevant en zeker niet van aard om het [hof van 
beroep] tot andere conclusies te brengen. 

De bewijsvoering is niet gebonden aan het voorhanden zijn van deskundige verslagen 
in de juridische zin van het woord. Ook de analyses zoals in casu doorgevoerd, kunnen 
middel zijn tot de overtuiging van het [hof van beroep].

De inbeslagname geschiedde op 18/01/1996.
De (verzegelde) monsters werden aan het labo afgegeven op 24/01/1996.
De beproevingsverslagen dateren van 15/01/1996 en de neerlegging ter griffie dateert 

van 19/03/1996.
[Eiser] werd daags voordien (18/03/1996) ingelicht van de resultaten van de analyse 

(stukken 4-6 strafdossier) en stelde toen: 
'De naalden door u terug gevonden worden door mij gebruikt, doch enkel om een vac-

cin toe te dienen en penicilline toe te dienen daar waar nodig. Hormonen dien ik niet toe 
aan mijn runderen' 

en: 
'Ik sta alleen in voor het verzorgen van mijn runderen, danig dat niemand anders mijn 

runderen hormonale producten kan hebben toegediend'. 
Een verzoek tot het verrichten van een tegenanalyse werd niet eens geformuleerd. 
Gelet op de eigen verklaringen van [eiser] is het evident dat de bewering van [eiser] in 

conclusies als zou er geen enkele mogelijkheid meer geweest zijn op een tegenanalyse 
van de hand moet worden gewezen. Hij kreeg daartoe de kans, doch maakte daarvan geen 
gebruik" (bestreden arrest, blz. 14 en 15).

Grieven
Eiser in zijn regelmatig voor de appèlrechters ingediende conclusies had aangevoerd 

dat hij op het ogenblik van de bekendmaking van de uitslag van de analyse geen tegen-
analyse heeft kunnen laten uitvoeren doch ook de mogelijkheid van een tegenanalyse voor 
de vonnisrechter niet meer bestond.

Eiser eveneens had aangevoerd dat hij niet alleen geen nuttig tegenonderzoek meer kon 
doen doch dat hij de onderzoeksmethode niet effectief kon tegenspreken nu uit geen enkel 
stuk uit het dossier blijkt welke methode er werd gebruikt om de spuiten en naalden te 
analyseren (eerste appèlconclusie eiser, blz.9).

Eiser in zijn tweede appèlconclusie eveneens had aangevoerd: "het blijft een feit dat het 
[hof van beroep] noch de verdediging enige mogelijkheid hebben, welke controle dan ook 
te doen, over de wijze waarop dat onderzoek in het labo werd gevoerd, tenzij de effectieve 
tegenspraak voldoende wordt geacht door loutere verwijzing naar het erkende karakter 
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van het labo, hetgeen alsdan een label van onfeilbaarheid zou zijn. Dat aannemen schendt 
artikel 6 EVRM. Tegen [eiser] wordt op die gronden geen eerlijk proces gevoerd, met 
waarborg van het recht of effectieve tegenspraak" (tweede appèlconclusie eiser, blz.6).

De appèlrechters terecht oordelen dat de feitenrechter, wanneer de wet geen bijzondere 
bewijsmiddelen voorschrijft zijn overtuiging mag putten uit alle regelmatig, d.w.z. met 
eerbiediging van de menselijke waardigheid en het recht van verdediging verkregen en re-
gelmatig overgelegde gegevens van de zaak die aan de tegenspraak van de partijen wer-
den onderworpen.

De appèlrechters oordelen dat gegevens van de niet tegensprekelijk uitgevoerde analy-
ses aan de tegenspraak werden onderworpen en regelmatig verworven en overgelegd.

Het recht op effectieve tegenspraak evenwel inhoudt dat de beklaagde niet alleen ken-
nis kan nemen van de resultaten van de in het vooronderzoek uitgevoerde analyses doch 
tevens betekent dat eiser deze gegevens op een nuttige manier kan betwisten, wat inhoudt 
dat ook de analyse methode dient te worden medegedeeld en dat de analyse verifieerbaar 
en herhaalbaar dient te zijn.

De loutere omstandigheid dat de analyseresultaten aan het dossier werden toegevoegd 
en aan de tegenspraak werden onderworpen het eiser daarom nog niet mogelijk maakt de 
analysemethode werkelijk te bekritiseren en uw Hof evenmin in staat stelt een effectieve 
controle uit te oefenen over de wijze waarop dat onderzoek in het labo werd gevoerd.

De appèlrechters zodoende door te oordelen dat de gegevens van de analyses aan de te-
genspraak werden onderworpen en regelmatig werden verworven en overgelegd en dat de 
overige feitelijke beschouwingen en vraagstellingen zoals door eiser aangehaald niet rele-
vant zijn eiser het recht ontzeggen effectieve tegenspraak te voeren over de wijze waarop 
de analyse in het labo is geschied en derhalve het recht van verdediging van eiser misken-
nen (schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging van artikel 6 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 
(B.S., 19 augustus 1955).

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de cassatiemiddelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 15 Grondwet, de woning onschendbaar is 

en geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en 
in de vorm die zij voorschrijft;

Dat onder de woning, in de zin van artikel 15 Grondwet, moet worden verstaan 
de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een per-
soon bewoont om er zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien 
hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en 
meer in het algemeen zijn privé-leven; 

Overwegende dat krachtens artikel 1 wet 7 juni 1969 geen opsporing ten huize 
of huiszoeking mag worden verricht in een niet voor het publiek toegankelijke 
plaats vóór vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds, dan tenzij in de uitzon-
deringsgevallen en onder de voorwaarden die het artikel vermeldt;

Dat het artikel niets uitstaande heeft met een opsporing of zoeking in voor het 
publiek toegankelijke plaatsen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 22 Grondwet, ieder het recht heeft op eer-
biediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 
onder de voorwaarden door de wet bepaald;

Overwegende dat artikel 8, lid 1, EVRM eenieder het recht erkent op eerbiedi-
ging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en briefwisseling;

Dat het door artikel 8, lid 1, EVRM erkende recht ook bedrijfsruimten omvat 
in de mate dat de daar ontwikkelde activiteiten een privé-karakter vertonen of er 
vertrouwelijke briefwisseling wordt bewaard; 

Dat slechts onder die voorwaarde aan deze bedrijfsruimten eveneens de be-
scherming toekomt van artikel 15 Grondwet;

Overwegende dat het arrest onaantastbaar vaststelt dat de stallingen, persoon-
lijke eigendom van eiser, door deze laatste verhuurd werden aan de bvba Magro, 
waarvan eiser beheerder was en zegt: "Het gebouw (de stalling), waar de zoeking 
plaatsvond, was geen woning noch een plaats, die tot woning kon dienen, noch 
een aanhorigheid van een woning" en dat de vermelde stalling geen plaats was 
die dienstig kon zijn als woning;

Dat het op grond van die feitelijke vaststellingen wettig kon beslissen: "(Eiser) 
bezat aldaar geen recht op privacy en hij oefende aldaar ook zijn huisrecht niet 
uit";

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de context van de in het middel aangehaalde overwegin-

gen van het arrest blijkt dat de appèlrechters met de woorden "de mondelinge 
toestemming (die niet wordt betwist)", doelen op eisers verklaring aan de verba-
lisanten;

Overwegende dat de in het middel aangehaalde passussen van eisers appèlcon-
clusie en tweede appèlconclusie moeten worden gelezen in de gehele context van 
zijn verweer, dat erop neerkomt dat zijn verklaring aan de verbalisanten waarde-
loos was omdat de verbalisanten al met de zoeking bezig waren en "(hij) daarom 
(...) geweigerd (heeft) zijn zogezegd gegeven toestemming, die hoe dan ook post 
factum was, te geven door ondertekening"; 

Dat het arrest aldus van eisers conclusies een uitlegging geeft die met de be-
woordingen  ervan  niet  onverenigbaar  is,  mitsdien  de  bewijskracht  ervan  niet 
miskent;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
1.3. Derde onderdeel 
Overwegende dat wanneer officieren van gerechtelijke politie een regelmatige 

huiszoeking of zoeking verrichten, zij in toepassing van zowel de vroegere versie 
van artikel 35 Wetboek van Strafvordering als van de huidige versie - zoals deze 
nieuwe versie het formuleert - alles wat een van de in artikel 42 Strafwetboek be-
doelde zaken schijnt uit te maken en alles wat kan dienen om de waarheid aan de 
dag te brengen, moeten in beslag nemen; 

Overwegende dat het arrest dat onaantastbaar oordeelt dat de verrichte zoeking 
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regelmatig is,  niet  meer hoefde te  antwoorden op de  wegens deze beslissing 
doelloos geworden conclusie van eiser dat hij geen uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming tot het in beslag nemen van voorwerpen gaf;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat wanneer de resultaten van de niet-tegenwerpelijke analyse 

van tijdens het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in beslag ge-
nomen producten als bewijsmiddel worden aangewend, het recht van verdedi-
ging inhoudt dat die resultaten aan de tegenspraak van de partijen worden onder-
worpen door hen de mogelijkheid te bieden de bewijswaarde van die resultaten 
aan te vechten;

Overwegende dat de mogelijkheid voor de rechter of de partijen om een effec-
tieve controle uit te oefenen op de wijze waarop een eenzijdige analyse van in 
beslag genomen producten is geschied en of deze analyse herhaalbaar is, niet het 
recht van verdediging van de beklaagde betreft, maar wel de bewijswaarde van 
die analyse waarover de rechter onaantastbaar oordeelt;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser in zijn appèlconclusie wezenlijk heeft aangevoerd dat 

hij de onderzoeksmethode van de analyse op de in beslag genomen producten 
niet effectief heeft kunnen tegenspreken, dat er geen mogelijkheid tot een tegen-
analyse meer bestaat en dat de verschillende in beslag genomen producten zon-
der voorzorgsmaatregel door verschillende personen werden gemanipuleerd en 
elkaar onderling gecontamineerd hebben, zodat zijn recht van verdediging hier-
door miskend werd; 

Overwegende dat het middel in zijn kritiek op de bestreden beslissing niet alle 
redenen betrekt op grond waarvan het arrest eisers bedoelde verweer verwerpt; 
dat het arrest, naast de in het middel aangehaalde motieven, ook andere feitelijke 
gegevens vermeldt op grond waarvan het oordeelt dat de geanalyseerde produc-
ten deze zijn die bij eiser in beslag genomen werden, niet extern noch intern ge-
contamineerd werden en geen handelingen hebben ondergaan die het recht van 
verdediging van eiser in het gedrang zouden hebben gebracht; dat het arrest al-
dus te kennen geeft dat de analysemethode betrouwbaar was en dat de analysere-
sultaten van de in beslag genomen producten bewijswaarde hebben; dat deze be-
slissing, die eisers recht van verdediging niet miskent, naar recht verantwoord is;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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2° KAMER - 19 februari 2002

DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - EXTERN COMMUNAUTAIR 
VERVOER - DOUANESCHULD - PLAATS WAAR DE DOUANESCHULD ONTSTAAT.

Indien goederen die op een bepaalde plaats onder een transitregeling zijn geplaatst niet,  
onder  voorlegging  van  het  document  T1,  aan  het  kantoor  van  bestemming  door 
overlegging  van  de  wettelijk  voorgeschreven  stukken  zijn  aangebracht,  is  de  niet-
aanzuivering van het  document  bij  het  kantoor  van uitreiking op die  plaats  strafbaar  
gesteld  en  ontstaat  de  douaneschuld  tevens  daar1.  (Art.  215  Communautair 
Douanewetboek)

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINANCIEN T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.1281.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2000 door het Hof 

van Beroep te Gent, correctionele kamer, gewezen;
II. Rechtspleging voor het Hof
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie het navolgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 96 (in de tekst zoals van toepassing in 1995), 204 en 215 van de Verorde-

ning (EEG) 2913/92, van 12.10.1992, van de Raad van ministers van de Europese Ge-
meenschappen tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek;

- artikelen 356, 378, 379 en 380 van de Verordening (EEG) 2454/93, van 2.7.1993, van 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot vaststelling van de Toepassings-
maatregelen van het Communautair Douanewetboek;

- artikelen 257, eerste lid, 260 en 281, van de Algemene Wet op de Douane en Accijn-
zen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977;

- artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het arrest, benevens de volledigheidshalve opgenomen vermelding dat de invoerrech-

ten op 11 maart 1998 ingevolge dwangbevel werden betaald, het bestreden vonnis in al 
zijn beschikkingen bevestigt, daartoe overwegend:

1 Artikel 215 Communautair Douanewetboek is met betrekking tot de plaats waar de douaneschuld 
ontstaat intussen gewijzigd bij artikel 1, 7 Verord. (EG) nr. 955/1999,  Pb. L 119, 7 mei 1999, in 
werking getreden op 10 mei 1999.



Nr. 118 - 19.2.02 HOF VAN CASSATIE 547 

"Een geschil omtrent bevoegdheid komt voor elk ander geschil.
Art. 215 CDW bepaalt dat de douaneschuld ontstaat op de plaats waar de feiten zich 

voordoen die tot het ontstaan van deze schuld zou leiden.
Op basis van een juiste feitenanalyse heeft de eerste rechter zich terecht onbevoegd ver-

klaard om kennis te nemen van de huidige zaak. Het [hof van beroep] sluit zich volledig 
aan bij de omstandige en correcte overwegingen van de eerste rechter en maakt deze tot 
de zijne."

De uitspraak van het bestreden arrest is derhalve gesteund op de motivering van de 
rechtbank van eerste aanleg, waarin, na samenvatting van de stellingen van de partijen, 
geoordeeld wordt dat de te last gelegde feiten in Zweden werden gepleegd, op grond van 
de volgende vaststellingen:

"De goederen vallen onder de regeling voor het extern communautair douanevervoer, 
vermits het een vervoer betreft van niet-communautaire goederen tussen twee plaatsen in 
het douanegebied van de Gemeenschap.

Het kantoor van vertrek is immers gelegen te Zeebrugge in België en het kantoor van 
bestemming in Stockholm in Zweden.

De goederen behielden tevens hun niet-communautaire status, vermits ze nooit,  on-
danks de pogingen van N.V. Wetrex, in België werden ingeklaard.

Bij de beëindiging van het communautair douanevervoer dienden de goederen dan ook 
te Stockholm aangebracht bij de Zweedse administratie van douane en accijnzen.

De gestelde termijn, binnen dewelke de goederen door de aangever N.V. WETREX of 
de vervoerder diende te worden aangebracht bij het douanekantoor te Stockholm werd be-
paald op uiterlijk 30 juni 1995 (bijlagen 1 en 2 PV).

Dit Zweedse kantoor van bestemming diende op deze T1-aangiften de resultaten van de 
verrichte controle aan te brengen en een exemplaar van het enige document terug te sturen 
aan de administratie van douane en accijnzen te Zeebrugge.

De Zweedse administratie heeft de aanzuivering van de enige documenten nooit ge-
daan, omdat zij van mening was dat deze goederen reeds waren ingeklaard in België (bij-
lage 5 PV).

De niet-aanzuivering van de enige documenten bracht met zich mee dat de administra-
tie van douane en accijnzen is overgegaan tot een onderzoek en uiteindelijk het invorde-
ren van de verschuldigde belastingen.

In het kader van de regeling van het extern communautair douanevervoer kan de admi-
nistratie van douane en accijnzen in haar hoedanigheid van het kantoor van vertrek van de 
beide zendingen echter alleen N.V. Wetrex aanspreken ter aanzuivering van de T1-docu-
menten, indien de 267 kartons met dames joggingpakken en de T1-documenten met num-
mers 227322 en 227323 niet op het douanekantoor te Stockholm werden aangeboden en 
niet kan worden bepaald waar de goederen zijn gebleven of waar de overtreding of de on-
regelmatigheid daadwerkelijk werd begaan (... ).

Indien wel kan worden bepaald waar de overtreding of onregelmatigheid is begaan, zal 
de invordering van de verschuldigde belastingen gebeuren door de administratie van dou-
ane en accijnzen van het land waar de overtreding werd begaan.

Uit de strafinformatie en de door gedaagden voorgelegde stukken blijkt evenwel duide-
lijk dat de overtreding werd begaan door de aangever N.V. Wetrex en de vervoerder Van 
Dieren Transport in Zweden.

De rechtbank is aan de hand van de voorgelegde stukken van oordeel dat de goederen 
wel degelijk naar Zweden werden vervoerd en binnengebracht.

In haar eerste aanvullend proces-verbaal van 2 februari 1998 bevestigt eerstaanwezend 
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inspecteur a.i. ten eerste uitdrukkelijk dat de goederen werden verscheept naar Zweden.
De  bewijswaarde  van  deze  ambtelijke  vaststelling  overeenkomstig  artikel  272 

A.W.D.A. beperkt zich hier inderdaad tot de vaststelling dat de goederen Zeebrugge heb-
ben verlaten en de formaliteiten op het kantoor van vertrek in dit stadium van het trans-
port in overeenstemming waren met de regeling voor het extern communautair douane-
vervoer.

Uit de CMR-vrachtbrief met nummer 1099857 van 23 juni 1995, waaraan in bijlage het 
T1-document 227322 was gevoegd, blijkt ten tweede dat 257 kartons te Gothenburg in 
Zweden door de firma ATL AB in ontvangst werden genomen op 27. 06.1995 (stuk 8 
N.V. Wetrex).

Uit de fax gedateerd op 27 juni 1995 blijkt trouwens dat de 9 kartons voordien waren 
afgeleverd aan deze Zweedse firma, waardoor ook deze goederen zich reeds in Zweden 
bevonden (stuk 10 N.V. Wetrex).

De rechtbank dient dan ook vast te stellen dat de goederen zich door toedoen van de 
niet-gedaagde vervoerders Van Dieren Transport en UPS wel degelijk in Zweden werden 
binnengebracht."

Waarop de rechtbank oordeelt dat "door de vaststelling van de plaats van de feiten in 
Zweden uitsluitend de Zweedse rechtbanken bevoegd (zijn)", en na antwoord op andere 
opwerpingen in de conclusies van de verweerders, en na volledigheidshalve opgemerkt te 
hebben dat eiser "nergens het bewijs levert dat de betaling van de douaneschuld te Zee-
brugge diende te gebeuren", zich onbevoegd verklaart om over de beteugeling van deze 
inbreuk uitspraak te doen.

Grieven
De ten laste gelegde inbreuk in de dagvaarding omschreven werd als volgt:
"Zich te Zeebrugge op 1 juli 1995 schuldig gemaakt te hebben aan de niet-aanzuivering 

van de externe communautaire documenten Tl nrs. 227322 en 227323 waarvan de aanzui-
vering ten kantore van vertrek met name Zeebrugge is voorgeschreven".

Deze inbreuk een andere is dan de mogelijke onttrekking van de goederen aan de doua-
necontrole in Zweden.

Inzake communautaire transitverrichtingen door artikel 96 van het Communautair Dou-
anewetboek, zoals dit artikel van toepassing was ten tijde van de feiten, en door de artike-
len 356 en 378 tot en met 380 van de Verordening houdende Toepassingsmaatregelen van 
het Communautair Douanewetboek, voorgeschreven was de goederen en documenten op 
het kantoor van bestemming aan te bieden; het is immers op die wijze dat de transitver-
richting beëindigd is, en de aangever van zijn verplichting is ontslagen.

Het bewijs daarvan kan worden geleverd, overeenkomstig artikel 380 van de toepas-
singsbepalingen van het Communautair Douanewetboek, hetzij door het overleggen van 
een document waarbij vastgesteld wordt dat de koopwaar op het kantoor van bestemming 
werd aangeboden, dit is het exemplaar 5, na aanzuivering, van het T1 document, hetzij 
door een van de andere bewijsmogelijkheden voorzien in hetzelfde artikel 380.

Het bestreden arrest niet vaststelt dat dit bewijs geleverd werd; uit de vaststellingen van 
de rechter in eerste aanleg, door het Hof van beroep uitdrukkelijk bijgetreden en overge-
nomen, blijkt integendeel dat dit bewijs niet geleverd werd.

Deze tekortkoming van de aangever van een transitverrichting de douaneschuld doet 
ontstaan krachtens artikel 204, §l, van het Communautair Douanewetboek en een misdrijf 
uitmaakt, beteugeld door de artikelen 378, 379 en 380 van hetzelfde Communautair Doua-
newetboek, en door artikel 275, eerste lid, en 266 van de Algemene Wet op de Douane en 
Accijnzen.
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Ingevolge deze toestand de douaneschuld op de plaats waar de feiten zich hebben voor-
gedaan ontstaat, dit is, overeenkomstig artikel 204, 1°, en 215, derde lid, van het Commu-
nautair Douanewetboek, op de plaats waar de goederen in het grondgebied van de Ge-
meenschap werden binnengebracht.

De mogelijkheid dat een onregelmatigheid in Zweden zou hebben plaatsgevonden doet 
aldus geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Belgische administratie om de daarop vast-
gestelde boeten toe te passen, en aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken om de 
daaromtrent gevoerde procedure te beslechten, overeenkomstig de artikelen 281, par. 1, 
A.W.D.A., en 23 van het wetboek van strafvordering.

Het feit dat de aangever in transit in België eventueel geen deel zou hebben genomen 
aan de in een ander land gepleegde onttrekking van de goederen aan de doorvoer, doet de 
in België vastgestelde onregelmatigheid niet verdwijnen, en kan bijgevolg de beteugeling 
ervan niet aantasten.

Hieruit volgt dat het arrest slechts met miskenning van de terzake toepasselijke regeling 
de door de eerste rechter uitgesproken onbevoegdheid ratione loci van de Belgische recht-
banken heeft kunnen bevestigen (schending van al de in de aanhef van het middel aange-
duide wetsbepalingen).

Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 96, lid 1, Communautair Douanewetboek, bepaalt dat 

de aangever het subject is van de regeling extern communautair douanevervoer 
en hij verplicht is: a) de goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden bij 
de douane aan te brengen op het kantoor van bestemming met inachtneming van 
de door de douaneautoriteiten getroffen identificatiemaatregelen; b) de bepalin-
gen betreffende de regeling communautair douanevervoer na te leven;

Overwegende dat het toepasselijke artikel 356, lid 1, Verordening (EEG) nr. 
2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele be-
palingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vast-
stelling van het Communautair Doaunewetboek, verder Uitvoeringsverordening, 
verplicht  goederen in extern communautair  douanevervoer,  onder  overlegging 
van het document T1, aan het kantoor van bestemming aan te brengen; dat het 
toepasselijke artikel 380 Uitvoeringsverordening, bepaalt door overlegging van 
welke stukken het bewijs van de regelmatigheid van het communautair douane-
vervoer kan worden geleverd;

Overwegende  dat,  krachtens  artikel  204,  lid  1,  Communautair  Douanewet-
boek, een douaneschuld bij invoer ontstaat, indien de aangever van een transit-
verrichting ter zake een tekortkoming begaat; dat de artikelen 257, § 1, en 266 
AWDA strafbaar stellen het feit dat het document waarvan de aanzuivering of de 
wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, op dat kantoor 
niet binnen de gestelde termijn wordt overgelegd zonder de vereiste afschrijving 
of zonder een gelijkwaardige aantekening; 

Overwegende dat het toepasselijke artikel 378 Uitvoeringsverordening bepaalt, 
wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de 
plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, waar 
deze overtreding of onregelmatigheid, onverminderd artikel 215 van het Com-
munautair Douanewetboek, geacht wordt te zijn begaan; 

Dat het toepasselijke artikel 215, lid 3, Communautair Douanewetboek stelt 
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dat indien een douaneregeling voor bepaalde goederen niet is beëindigd, de dou-
aneschuld wordt geacht te zijn ontstaan:

- op de plaats waar de goederen onder regeling zijn geplaatst, of
- op de plaats waar de goederen de Gemeenschap onder de betrokken regeling 

zijn binnengekomen;
Overwegende dat  uit  deze  bepalingen,  onder  meer  het  toepasselijke  artikel 

215, lid 3, Communautair Douanewetboek volgt dat indien goederen die op een 
bepaalde plaats onder transitregeling zijn geplaatst, niet, onder voorlegging van 
het document T1, aan het kantoor van bestemming door overlegging van de wet-
telijk voorgeschreven stukken zijn aangebracht, de niet-aanzuivering van het do-
cument bij het kantoor van uitreiking op die plaats strafbaar is gesteld en tevens 
de douaneschuld daar ontstaat; 

Overwegende dat uit de overwegingen van het beroepen vonnis, welke het ar-
rest overneemt, blijkt dat de rechters onaantastbaar oordelen dat de goederen te 
Zeebrugge onder transitregeling zijn geplaatst en daar niet werden aangezuiverd 
zoals wettelijk voorgeschreven;

Dat hieruit volgt dat, naar de vaststelling van de rechters, het misdrijf dat de 
verweerders ten laste wordt gelegd, te Zeebrugge is gepleegd;

Overwegende dat de vaststelling dat de goederen onregelmatig binnen zijn ge-
bracht, geen afbreuk doet aan de vaststelling van de niet-aanzuivering van de 
desbetreffende documenten T1 te Zeebrugge en derhalve ook niet aan de be-
voegdheid van de geadieerde correctionele rechtbank;

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

nietigde arrest;
Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
19 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. I. Claeys Boúúaert en P. Gérard.

Nr. 119

2° KAMER - 19 februari 2002

GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - BEGRIP.

Onder  "geneesmiddel"  wordt  verstaan  elke  enkelvoudige  of  samengestelde  substantie  
aangediend  als  hebbende  therapeutische  of  profylactische  eigenschappen  met  
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betrekking tot ziekten bij mens of dier of die aan mens of dier toegediend kan worden.  
(Art. 1 Geneesmiddelenwet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.00.1397.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer,
II. Geding in cassatie
III. Cassatiemiddelen
Eiser B. B. voert in een memorie onder meer het navolgend middel aan:
1. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikelen 1, §2 van het koninklijk besluit van 12 april 1974, 12, tweede lid en 14 

Grondwet, 2 Strafwetboek en 7, eerste lid EVRM.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest de producten voor diergeneeskundig gebruik die afkomstig zijn uit 

het buitenland en waarvan dit arrest de invoer en het bezit, voor eigen gebruik, door eiser 
in cassatie als grondslag voor de bewezenver-klaring van de feiten weerhoudt, bestempelt 
als niet begrepen in het toepas-singsgebied van de uitzonderingsbepaling van artikel 1, §2 
van het koninklijk besluit van 12 april 1974;

Het bestreden arrest daaromtrent stelt: "... nu een aantal van de bij beklaagde aangetrof-
fen producten bestemd zijn voor de diergeneeskunde (cfr. verslag Dr. D.) en derhalve niet 
kunnen beschouwd worden als genees-middel voor beklaagde", waardoor het meteen het 
bestaan van de uitzondering vervat in genoemd artikel 1, §2 op de vergunningsplicht in 
voorliggend geval ontkent;

Grieven
De producten waarop de bewezenverklaring door het bestreden arrest - dat op dit punt 

verwijst naar het verslag van de door de correctionele rechtbank aangestelde deskundige - 
betrekking heeft, twee producten voor diergeneeskundig gebruik betreft die werden inge-
voerd uit het buitenland, te weten Spasmobronchal en Finajet (verslag Prof. D., blz. 5 en 
7); deze producten volgens het bestreden arrest beantwoorden aan één der product-types 
beschreven in artikel 1, §1 van voornoemd koninklijk besluit;

De vrijstelling van de vergunningsplicht overeenkomstig §2, 1° van datzelfde artikel 
slaat op "het voorhanden hebben onder vorm een genees-middelen, dat overeenkomstig de 
ter zake geldende reglementering aangeschaft werd bij personen die gemachtigd zijn dit af 
te leveren;

Eiser in conclusies (aanvullende beroepsbesluiten na getuigenver-hoor, blz. 3, II, 6e ali-
nea en blz. 5, 3e alinea) liet gelden dat de producten die hij meebracht uit het buitenland 
aldaar op voorschrift of vrij in de apotheek verkrijgbaar waren, zonder dat het bestreden 
arrest dit weerlegt of tegenspreekt; in de mate het gaat om producten die werden aange-
kocht bij  een apotheker in het buitenland,  deze te beschouwen is als een persoon die 
"overeenkomstig de ter zake geldende reglementering" (d.w.z. de buitenlandse wetgeving) 
"gemachtigd is die producten af te leveren", meer bepaald te deze gemachtigd is de pro-
ducten hetzij op voorschrift, hetzij vrij af te leveren; het bovendien "geneesmiddelen" be-
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treft, weze het initieel bestemd voor diergeneeskundig gebruik; de stelling van het bestre-
den arrest dat het noodzakelijk moet gaan om "geneesmiddelen voor beklaagde", de toe-
voeging inhoudt van een voorwaarde die niet voorkomt in de reglementaire bepaling en 
inzonderheid een substantiële verruiming van het toepassingsgebied van de strafwet im-
pliceert, welke in strijd is met het legaliteitsbeginsel (schending van artikel 1, §2 van het 
koninklijk besluit van 12 april 1974, alsook van de artikelen 12, tweede lid en 14 van de 
Grondwet, 2 van het Strafwetboek en 7, eerste lid van het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser is vervolgd wegens overtreding van de bepalingen van 

artikel 1, § 1, koninklijk besluit van 12 april 1974, betreffende sommige verrich-
tingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-in-
fectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking;

Overwegende dat het toepasselijk artikel 1, § 2, 1°, van het vermelde konink-
lijk besluit bepaalt dat ontsnapt aan de vergunningsverplichting, "het voorhanden 
hebben onder vorm van geneesmiddelen, die overeenkomstig de ter zake gelden-
de reglementering aangeschaft werden bij personen die gemachtigd zijn om deze 
af te leveren"; 

Overwegende dat, vermits te dezen geen bijzondere bepaling wordt gegeven, 
luidens artikel 1 van de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 onder "genees-
middel" wordt  verstaan elke enkelvoudige of samengestelde substantie aange-
diend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrek-
king tot ziekten bij mens of dier of die aan mens of dier toegediend kan worden;

Overwegende dat de appèlrechters de toepassing van de door eiser ingeroepen 
uitzonderingsbepaling vermeld in artikel 1, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 
12 april 1974 uitsluiten op de grond dat een aantal bij eiser aangetroffen produc-
ten bestemd zijn voor de diergeneeskunde en niet als geneesmiddel voor eiser 
kunnen worden beschouwd;

Overwegende dat de appèlrechters zodoende de beslissing over eisers schuld 
niet naar recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige middelen niet tot cassatie zonder verwijzing kun-

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

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
19 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie  van de h. du Jardin, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. Verstraeten, Brussel.
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Nr. 120

2° KAMER - 19 februari 2002

STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - VEROORDELING WEGENS 
EERDERE FEITEN - NIEUWE FEITEN DIE DIE VEROORDELING VOORAFGAAN - EENHEID VAN OPZET - 
STRAFTOEMETING.

Wanneer de strafrechter vaststelt dat misdrijven, die reeds het voorwerp waren van een in  
kracht van gewijsde gegane beslissing, en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en 
die die beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en  
voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting  
rekening met de reeds uitgesproken straffen; indien deze straffen hem voor een juiste  
bestraffing  van al  de misdrijven voldoende blijken,  spreekt  hij  zich  enkel  uit  over  de  
schuldvraag1. (Art. 65, Sw.)

(C. T. MERCATOR EN NOORDSTAR N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1516.N)

I Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 april 2001 van het Hof 

van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II Rechtspleging voor het Hof
III Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden;
- artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming, statuerend op strafgebied, vaststelt 

dat de misdrijven die reeds het voorwerp waren van het arrest van dit Hof van 6 oktober 
1999 en de huidige feiten A, B, E, en K (zoals aangevuld), die aan deze in kracht van ge-
wijsde  getreden  beslissing  voorafgaan,  een  voortgezette  uitvoering  zijn  van  eenzelfde 
misdadig opzet en de uitgesproken straf in deze beslissing niet voldoende is, en eiser dien-
volgens bijkomend veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van 2 jaar en tot een geld-
boete van 200 frank gebracht op 40.000 frank, en statuerend op burgerlijk gebied, eiser 
veroordeelt om aan J. B. 17.953 frank te betalen, op volgende gronden: dat wat betreft de 

1 Cass., 19 dec. 2000, P.99.0194.N.
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aan eiser ten laste gelegde feiten, namelijk A, B, E, en K (zoals aangevuld) artikel 65, lid 
2, van het Strafwetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994 van toepassing is; dat 
het Hof vaststelt dat de misdrijven die reeds het voorwerp waren van hoger benoemd in 
kracht van gewijsde gegane beslissing en de huidige aanhangige feiten die, in de veron-
derstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de 
eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misda-
dig opzet; (...) dat het Hof dient rekening te houden met de reeds uitgesproken straf bij ar-
rest van dit Hof van 6 oktober 1999.

Grieven
Door eiser niet vooraf in kennis te stellen van de mogelijke beslissing dat er samenloop 

was tussen de misdrijven A, B, E en K, waarvoor hij vervolgd werd, en de misdrijven die 
reeds gestraft waren bij het arrest van 6 oktober 1999 van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, het bestreden arrest de rechten van verdediging van eiser miskend heeft; dat inder-
daad de toepassing van artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek een verzwaring in-
houdt van de strafmaat, zodat eiser daarvan in kennis had moeten gesteld worden (schen-
ding van artikel 6.1, EVRM, 65, tweede lid, van het Strafwetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van verdediging).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 79 en 85 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijk hervorming, statuerend op strafgebied, vaststelt 

dat de misdrijven die reeds het voorwerp waren van het arrest van dit Hof van 6 oktober 
1999 en de huidige feiten A, B, E, en K (zoals aangevuld), die aan deze in kracht van ge-
wijsde getreden beslissing voorafgegaan, een voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde 
misdadig opzet en de uitgesproken straf in deze beslissing niet voldoende is, en eiser dien-
volgens bijkomend veroordeelt tot een hoofgevangenisstraf van 2 jaar en tot een geldboete 
van 200 frank gebracht op 40.000 frank, en statuerend op burgerlijk gebied, eiser veroor-
deelt om aan J. B. 17.953 frank te betalen, op volgende gronden: dat na behandeling van 
de zaak ter terechtzitting en studie van het strafdossier de schuld van eiser aan de ten laste 
gelegde feiten A, B, E en K (zoals aangevuld) bewezen blijft; dat de verklaring van eiser 
dat hij op 16 januari 1996 de Fiat Croma voor een normale prijs van 15.000 gulden op de 
automarkt te Utrecht aankocht van Nederlanders van wie hij de identiteit niet kent, onge-
loofwaardig is (feit A1) dat zijn latere uitleg dat de verkopers drie soortgelijke voertuigen 
in hun bezit hadden voor verkoop en één van de drie aan hem leverden op 19 januari 1996 
ongeloofwaardig is; dat op grond van deze concordante elementen vaststaat dat eiser het 
bezit of de detentie had van de gestolen Fiat en op de hoogte was van de wederrechtelijke 
herkomst ervan; dat de beschouwingen van eiser in besluiten hieraan geen afbreuk doen; 
dat de verbalisanten in de hangar van eiser een voertuig Volvo aantroffen afgedekt met la-
kens en plastiek (feit A2); dat het een gestolen voertuig betrof omgebouwd als dienstauto 
van de douane uitgerust met materiaal bedoeld om voertuigen tot stilstand te brengen; (...) 
dat volgens eiser dit voertuig in zijn hangar werd geplaatst door twee Nederlanders die hij 
enkel kent als "R." en "P." en hij het voertuig onder de dekens aantrof; dat de verbalisan-
ten echter hebben vastgesteld dat eiser de poort langs de binnenzijde moest openen om de 
wagens binnen te laten; dat rekening gehouden met al al deze elementen de uitleg van ei-
ser dat hij niet op de hoogte was van de wederrechtelijke herkomst van het gestolen voer-
tuig in zijn hangar volstrekt ongeloofwaardig is; dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan 
door de opmerking van eiser in besluiten over de labotest; dat het voertuig Lancia werd 
ontvreemd in Nederland op 19 mei 1995 (feit B); (.;.) dat dit voertuig door de twee zelfde 
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Nederlanders "R." en "P." naar België werd gebracht; dat uit de verklaring van C. tot slot 
blijkt dat deze op vraag van eiser de Lancia naar een zekere C. bracht om te verkopen in 
Polen; dat de wederrechtelijke oorsprong van het voertuig derhalve gekend was door eiser 
en de verkoop in Polen de bedoeling had de wederrechtelijke oorsprong te verhullen.

Grieven
Eiser in zijn appèlconclusie (stuk nr. 16, blz. 2, leden 4 tot 7 en blz. 3, lid 1) uitdrukke-

lijk staande hield, betreffende het voertuig Fiat Croma dat de identiteit van de Nederlan-
ders, die de Fiat aan hem verkochten, niet kende; dat men de identiteit van de Nederlandse 
verkopers heeft kunnen achterhalen omdat eiser de voornamen kende en hij  de politie 
heeft ingelicht van het feit dat een der verkopers gebruik heeft gemaakt van de G.S.M. 
van eiser; dat uit het laatste proces-verbaal van het dossier blijkt dat deze Nederlanders in 
de buurt woonden waar de Fiat werd gestolen; dat spijtig genoeg de Belgische autoriteiten 
op rogatoire zending niets konden ondernemen tegen deze Nederlanders alhoewel men 
deze heeft ontmoet bij V. D. B., de relatie van eiser; dat eiser zeer duidelijk heeft aange-
toond waar deze mensen zich bevonden en men heeft ze aldaar gesproken zonder resultaat 
omdat men enkel met ja en neen antwoordde; dat het bestreden arrest het feit dat eiser de 
Nederlanders niet kende te zijnen laste als bewijs van schuld weerhoudt, zonder op dit 
verweer te antwoorden (schending van artikel 149, van de Grondwet), en hem veroordeelt 
zonder rekening te houden met deze door eiser ingeroepen verzachtende omstandigheden 
zodat de uitgesproken straf aan eiser onwettelijk werd opgelegd (schending van de artike-
len 79, 85 van het Strafwetboek). 

IV Beslissing van het Hof
A Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende de appèlrechters zich onbevoegd verklaren om kennis te nemen 

van de burgerlijke rechtsvordering van NV Mercator en Noordstar;
Dat het cassatieberoep tegen die beslissing bij gebrek aan belang niet ontvan-

kelijk is;
B Onderzoek van de middelen
[1] Eerste middel
Overwegende dat de artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, bepaalt dat wanneer 

de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig 
zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing 
voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, hij bij de straftoemeting rekening 
houdt met de reeds uitgesproken straffen;

Dat indien deze hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoen-
de lijken, hij zich uitspreekt over de schuldvraag en hij in zijn beslissing verwijst 
naar de reeds uitgesproken straffen; dat het geheel van de straffen uitgesproken 
met toepassing van dit artikel het maximum van de zwaarste straf niet mag te bo-
ven gaan;

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de toepassing van het voor-
noemde artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, de betrokkene niet kon benadelen 
omdat het maximum van de bijkomende straf die bij toepassing van dit artikel 
wordt opgelegd, in elk geval lager is dan deze welke zou kunnen worden opge-
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legd zonder toepassing van dit artikel;
Dat hieruit volgt dat niet vereist is dat de rechter die beslist dat er samenloop is 

tussen de feiten die hij moet beoordelen en feiten die voorheen reeds zijn beoor-
deeld en bestraft, de betrokkene hiervan vooraf in kennis dient te stellen; 

Dat het middel faalt naar recht;
(...)

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt eiser in de kosten.
19 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie  van de h. du Jardin, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. A. Houtekier.

Nr. 121

2° KAMER - 19 februari 2002

ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - VERZUIM VAN DE VOORGESCHREVEN KENNISGEVINGEN - GEVOLG.

Het verzuim van de in artikelen 127, derde en vijfde lid en 135, § 3, derde lid, Wetboek van  
Strafvordering  voorgeschreven kennisgevingen  tast  slechts  de  regelmatigheid  van de 
verwijzingsbeschikking en van het met toepassing van artikel  135, § 2, Wetboek van  
Strafvordering gewezen arrest aan, wanneer hierdoor het recht van verdediging van een  
partij voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het gedrang komt. 
(Artt. 127, derde en vijfde lid, en 135, § 3, derde lid, Sv.)

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1715.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 27 november 2001 van het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Geding in cassatie
III. Cassatiemiddelen
A. Van A. D. en A. N. 
Zij stellen in een memorie een middel voor. Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering.
Grieven
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Zowel de oproeping voor de raadkamer als deze voor de [kamer van inbeschuldiging-
stelling] zijn met miskenning van artikel 127 Wetboek van Strafvordering gebeurd; Arti-
kel 127 Wetboek van Strafvordering luidt als volgt: "De griffier van de raadkamer stelt de 
inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per faxpost of bij een ter post 
aangetekende brief in kennis dat het dossier in origineel of in kopie neergelegd is ter grif-
fie gedurende ten minste vijftien dagen, dat ze er inzage van kunnen hebben en er kopie 
van kunnen opvragen." 

Volgens voormelde dient de griffier met een ter post aangetekende brief gericht aan de 
raadsman en aan de inverdenkinggestelde in kennis te stellen dat het dossier ter griffie is 
neergelegd voor inzage. 

[De kamer van inbeschuldigingstelling] zal vaststellen dat de eisers uitdrukkelijk hun 
domicilie hebben gekozen te Griekenland, waarvoor de eisers verwijzen naar de volgende 
stukken:

- Processen-verbaal houdende de verklaringen van de eisers:
- zie verklaring A. D., proces-verbaal nr. 110069/97 van 1 augustus 1997,
- zie verklaring N., proces-verbaal nr. 108866/9 dd. van 16 juli 1997;
- Neergelegde conclusies voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling. 

De gekozen verblijfplaats wordt dan ook geacht gekend te zijn door het openbaar ministe-
rie nu deze verblijfplaats uit de procedurestukken en het strafdossier blijkt.

- De eisers hebben immers in het kader van onderhavige procedure geen domicilie ge-
kozen in België noch hebben zij op het ogenblik van de procedure een gekende effectieve 
verblijfplaats in België;

- De eisers hebben aldus nooit persoonlijk de oproepingsbrief ex artikel 127 Wetboek 
van Strafvordering ontvangen;

- De verwijzing naar de correctionele rechtbank zonder de inverdenkinggestelde op re-
gelmatige wijze in kennis te hebben gesteld overeenkomstig artikel 127 Wetboek van 
Strafvordering miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Cass. 24 fe-
bruari 1999, rolnr. P.98.1592.F). 

- Hetzelfde heeft plaatsgevonden in het kader van de procedure voor de kamer van in-
beschuldigingstelling waarvoor de eisers geen oproeping op grond van artikel 127 Wet-
boek van Strafvordering mochten ontvangen; artikel 127 Wetboek van Strafvordering is 
dan ook geschonden."

B. Van C. D.
Hij stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering.
Grieven
Zowel de oproeping voor de raadkamer als deze voor [de kamer van inbeschuldiging-

stelling] zijn met miskenning van artikel 127 Wetboek van Strafvordering gebeurd.; 
Artikel 127 Wetboek van Strafvordering luidt als volgt: "De griffier van de raadkamer 

stelt de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per faxpost of bij een 
ter post aangetekende brief in kennis dat het dossier in origineel of in kopie neergelegd is 
ter griffie gedurende ten minste vijftien dagen, dat ze er inzage van kunnen hebben en er 
kopie van kunnen opvragen." 

Volgens voormelde dient de griffier met een ter post aangetekende brief gericht aan de 
raadsman en aan de inverdenkinggestelde in kennis te stellen dat het dossier ter griffie is 
neergelegd voor inzage. 
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Welnu eiser heeft in België geen gekende woonplaats maar uit het strafdossier, meer 
bepaald uit de statuten van de vennootschap, die zich in het strafdossier bevinden, blijkt 
de verblijfplaats van eiser, meer bepaald zoals opgenomen in onderhavige conclusie. 

Deze verblijfplaats in Griekenland is gekend daar deze uit het strafdossier blijkt. 
Deze gekozen verblijfplaats wordt dan ook geacht door het openbaar ministerie gekend 

te zijn nu deze verblijfplaats uit de procedurestukken en het strafdossier blijkt. 
Eiser  heeft  aldus nooit  persoonlijk  de oproepingsbrief  ex artikel  127  Wetboek  van 

Strafvordering ontvangen. 
De verwijzing naar de correctionele rechtbank zonder de inverdenkinggestelde op re-

gelmatige wijze in kennis te hebben gesteld overeenkomstig artikel 127 Wetboek van 
Strafvordering miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Cass. 24 fe-
bruari 1999, rolnummer P.98.1592.F). 

Hetzelfde heeft plaatsgevonden in het kader van de procedure voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling waarvoor de eisers geen oproeping op grond van artikel 127 Wetboek 
van Strafvordering mochten ontvangen.

Artikel 127 Wetboek van Strafvordering is dan ook geschonden.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van A. D. en A. N.
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, de 

inverdenkinggestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de ar-
tikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in artikel 539 beoogde 
rechtsmiddel, hoger beroep kan instellen: 

1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in arti-
kel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij schrifte-
lijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; 

2. in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf-
vordering indien het  middel  daarover  bij  schriftelijke conclusie  is  ingeroepen 
voor de raadkamer of de vermelde gronden zijn ontstaan na het debat voor de 
raadkamer; 

3. wanneer de verwijzingsbeschikking zelf is aangetast door onregelmatighe-
den, verzuimen of nietigheden;

Overwegende dat uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige ge-
vallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen, namelijk wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de inverdenkinggestelde ontvanke-
lijk heeft verklaard of wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft ver-
klaard maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak te doen over: 

1. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, 
Wetboek  van  Strafvordering  die  bij  schriftelijke  conclusie  waren  ingeroepen 
voor de raadkamer;

2. gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die 
bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn ontstaan 
na het debat voor de raadkamer;



Nr. 121 - 19.2.02 HOF VAN CASSATIE 559 

3.  onregelmatigheden,  verzuimen of  nietigheden die de verwijzingsbeschik-
king zelf aantasten;

Overwegende dat het cassatieberoep enkel ontvankelijk is in zoverre de bestre-
den beslissing uitspraak doet over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschik-
king;

Overwegende dat het bestreden arrest voor het overige geen uitspraak doet in 
een van de hierboven vermelde gevallen;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Onderzoek van het cassatiemiddel
Overwegende dat artikel 127, derde en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering, 

bepaalt dat de griffier van de raadkamer de inverdenkinggestelde, de burgerlijke 
partij en hun advocaten per faxpost of ter post aangetekende brief in kennis stelt 
dat het dossier in origineel of in kopie neergelegd is ter griffie gedurende tenmin-
ste vijftien dagen, dat ze er inzage van kunnen hebben en er kopie van kunnen 
opvragen;

Dat artikel 135, § 3, derde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de griffier 
van de kamer van inbeschuldigingstelling de partijen en hun advocaten per fax-
post of ter post aangetekende brief in kennis stelt van plaats dag en uur van de 
zitting;

Overwegende dat het verzuim van de in de vermelde wetsbepalingen voorge-
schreven kennisgevingen slechts de regelmatigheid van de verwijzingsbeschik-
king en van het met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering 
gewezen arrest aantast wanneer hierdoor het recht van verdediging van een partij 
voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het gedrang komt;

Overwegende dat het middel niet stelt dat eiser ingevolge het aangevoerde ver-
zuim geen kennis heeft kunnen nemen van het strafdossier en zijn recht van ver-
dediging niet heeft kunnen uitoefenen; dat het evenmin preciseert hoe en waar-
door dit verzuim zijn recht van verdediging heeft aangetast; dat het bestreden ar-
rest vaststelt, zonder dat zulks door het middel wordt aangevochten, dat eiser en 
zijn raadsman zowel voor de raadkamer als voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling zijn verschenen en er al hun verweermiddelen zowel schriftelijk als mon-
deling hebben kunnen voordragen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Ambtshalve onderzoek door het Hof
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

B. Cassatieberoep van C. D.
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat op grond van de redenen vermeld met betrekking tot het cas-

satieberoep van A. D. en A N., het cassatieberoep enkel ontvankelijk is in zover-
re de bestreden beslissing uitspraak doet over de regelmatigheid van de verwij-
zingsbeschikking;
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Dat het cassatieberoep voor het overige niet ontvankelijk is;
2. Onderzoek van het cassatiemiddel
Overwegende dat op grond van de redenen vermeld in het antwoord op het 

middel aangevoerd door A. D. en A. N., het middel niet kan worden aangeno-
men;

3. Ambsthalve onderzoek door het Hof
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen. 
19 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. A. Catsoulis en G. Ziegler, Antwerpen.

Nr. 122

2° KAMER - 20 februari 2002

1º VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER.

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - AMBTSHALVE 
WIJZIGING DOOR DE RECHTER.

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - LEEFTIJD VAN DE GETROFFENE - ONTVANKELIJKHEID.

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STUKKEN 
WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN - BEGRIP - RIJKSREGISTER.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
ALGEMEEN - VERONDERSTELLING - RECHTER - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN.

1º en 2° Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het voorwerp van de vordering  
niet ambtshalve wijzigen door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een andere te  
vervangen1; zo kan de rechter, na het voorwerp van een vordering te hebben verworpen,  
deze niet ambtshalve vervangen door een niet-gevorderde veroordeling2.  (Art. 1138, 2°, 
Ger.W.)

3º Het middel dat de leeftijd van de getroffene van een ongeval betwist, maar dat niet voor  

1 Zie Cass., 13 juni 1994, A.R. S.93.0128.N, nr. 299; 19 juni 2000, A.R. S.98.0086.N, nr. 380; 21 
sept. 2000, A.R. C.97.0021.N, nr. 486.
2 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, tweede uitg., Luik, 1987, blz. 58 en 59, nr. 54.
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de bodemrechter is aangevoerd, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk3.

4º Het rijksregister is geen wettelijk en openbaar document waarop het Hof vermag acht te  
slaan4.

5º  De  rechter  hoeft  niet  te  antwoorden  op  een  conclusie  waarin  slechts  een  
veronderstelling vooropgesteld wordt5. (Art. 149, Gw. 1994)

(V. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1045.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een in hoger beroep gewezen vonnis van 7 juni 

2001 van de Correctionele Rechtbank te Luik.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De cassatiemiddelen
Eiser stelt zes middelen voor; hij heeft evenwel afstand gedaan van het zesde 

middel:
(...);
Tweede middel:
Aangevochten wetsbepalingen
- Artikelen 807 , 1138, 2°, en, voor zover nodig, 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bekritiseerde beslissingen en redenen
Na (te hebben) vastgesteld dat (de eerste verweerster) "geen enkel gegeven inbrengt op 

grond waarvan de bewering dat zij vanaf 1 januari 1991 opnieuw voltijds is beginnen te 
werken, met voldoende zekerheid kan worden gestaafd" (bestreden vonnis, blz. 12, § 6) 
en de op die bewering gegronde vorderingen van (de eerste verweerster) te hebben ver-
worpen, veroordeelt het bestreden vonnis van 7 juni 2001 eiser, wat betreft de "Lichame-
lijke schade tijdens de tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid" - "Materiële schade" - 
"Volledige tijdelijke ongeschiktheid" - "a. Bedrijfsschade" (punt g van het beschikkend 
gedeelte, bladzijde 22 van het bestreden vonnis), om aan (de eerste verweerster) een be-
drag van 500.000 BEF te betalen, plus de compensatoire interest van 5 pct. te rekenen van 
de gemiddelde datum van 10 maart 1992, op de volgende gronden:

"Overwegende  dat,  daarentegen,  de  schade  die  de  getroffene geleden  heeft  en  nog 
steeds lijdt, ontegenzeglijk bestaat in het verlies van een kans om nog voltijds te gaan 
werken, en dat, bijgevolg, de vordering waarbij de burgerlijke partij de gevorderde scha-
devergoeding raamt op grond van (een)  voltijdse  betrekking te rekenen van 1 januari 
1991,  gedeeltelijk kan worden toegekend door het  verlies  van die  kans te vergoeden; 

3 Zie Cass., 23 maart 2001, A.R. C.98.0063.N, nr. 160.
4 Zie Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0121.F, nr. 248.
5 Cass., 25 okt. 1972 (A.C., 1972, 206).
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Overwegende dat de forfaitaire raming van het verlies van die kans - waarbij dat verlies, 
op grond van zijn beroeps- en gezinssituatie, kon worden voorzien, al was het niet zeker 
dat het zich zou voordoen - ex aequo et bono geldig kan worden geraamd op het bedrag 
van 500.000 frank, plus de compensatoire interest van 5 pct. te rekenen van de gemiddel-
de datum van 10 maart 1992" (vonnis van 7 juni 2001, blz. 13, §§ 1 en 2).

Grieven
De rechter kan geen uitspraak doen over niet-gevorderde zaken noch meer dan het ge-

vraagde toekennen. De rechter kan evenmin ambtshalve de grondslag of het voorwerp van 
de vordering van een partij wijzigen. In hoger beroep heeft (de eerste verweerster), voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, nooit betoogd schade te hebben geleden ten ge-
volge van het verlies van een kans, dat haar zou hebben belet om haar voornemen om op-
nieuw voltijds te gaan werken, uit te voeren, terwijl ze op het ogenblik van het litigieuze 
ongeval halftijds werkte. Ze vorderde daarentegen de vergoeding van de door haar werke-
lijk geleden materiële "beroepsschade" op grond van een voltijdse betrekking die zij als 
grondslag gebruikte voor de berekening van haar gederfde loon, dat haar schade vormde. 
Het bestreden vonnis, dat, ten laste van eiser, aan (de eerste verweerster), in hoofdsom, 
een vergoeding toekent van 500.000 BEF, plus interest, terwijl de (eerste verweerster) zo-
iets niet gevorderd had, doet uitspraak over niet-gevorderde zaken (schending van artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, 
beschikkingsbeginsel genaamd) en door de grond en het voorwerp van de vordering van 
(de eerste verweerster) ambtshalve te wijzigen, schendt het artikel 807 van het Gerechte-
lijk Wetboek. Door aan de partijen en inzonderheid aan eiser de mogelijkheid te ontzeg-
gen om tegenspraak te voeren over de mogelijke schade ten gevolge van het verlies van 
een kans, miskent het bestreden vonnis daarenboven het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en schendt het, voor zover nodig, artikel 774, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Derde middel:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis van 7 juni 2001 veroordeelt eiser, wat betreft de "Lichamelijke 

schade tijdens de tijdvakken van blijvende ongeschiktheid" - "Morele schade" (punt o van 
het beschikkend gedeelte, bladzijde 22 van het bestreden vonnis), om aan (de eerste ver-
weerster) een bedrag van 7.549.986 BEF te betalen, op grond dat "de vergoeding als volgt 
is berekend: (...) - voor de toekomstige schade, te rekenen van 7 juni 2001: leeftijd van de 
getroffene (eerste verweerster) op het ogenblik van de raming: 43 jaar; berekeningsgrond-
slag 1.200 frank per dag, dus 438.000 frank per jaar op grond van 100 pct.: kapitalisatie-
coëfficiënt 4 pct. (Levietabel 1991-1993): 438.000 frank x 19,15268 x 90% = 7.549.986 
frank" (vonnis, blz. 17 in fine).

Grieven
Eerste onderdeel:
Wanneer de rechter een beroep doet op de zogenaamde kapitalisatiemethode om een 

toekomstige schade te berekenen, moet hij zijn beslissing gronden op vaststaande gege-
vens. Voor de appèlrechters beweerde (de eerste verweerster) weliswaar op 5 juli 1957 te 
zijn geboren en heeft zij dus in de kapitalisatieberekening, waarop haar vordering steunde, 
betoogd dat zij 43 jaar oud was en dat er in de Levietabellen rekening moest worden ge-
houden met een coëfficiënt van 19,15268, welke overeenstemt met een vrouw van 43 jaar. 
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In zijn regelmatig voor de appèlrechters neergelegde conclusie (en, inzonderheid, op de 
bladzijden 19 en 20 van de na de heropening van het debat neergelegde conclusie), be-
twistte eiser uitdrukkelijk het gebruik van de kapitalisatiemethode; zo betwistte hij elk 
punt van de vordering van (de eerste verweerster) die op een kapitalisatieberekening was 
gegrond; uit verschillende stukken van het dossier blijkt dat (de eerste verweerster) niet 
geboren was op 5 juli 1957 maar op 5 februari 1957; zo is de juiste datum van 5 februari 
1957 uitdrukkelijk vermeld in (i) het dagvaardingsbevel van het openbaar ministerie van 6 
november 2000 (stuk 37 van het dossier van de rechtspleging): "L.M.-T., H., B., M., ge-
boren te... op 05.02.1957, echtgenote van B. J.-M.(...)", (ii) het dagvaardingsexploot van 
gerechtsdeurwaarder Philippe Malchair, stuk 2 in het dossier van de rechtspleging, dat een 
soortgelijke vermelding bevat, waarbij beklemtoond moet worden dat die officiële akte 
door (de eerste verweerster) zelf mede is ondertekend, (iii) het vonnis dat de Politierecht-
bank te Luik op 11 oktober 1988 in de zaak heeft gewezen (blz. 1 - identificatie van de 
partijen), (iv) de pro justitia van 16 november 1987, die bij het strafdossier is gevoegd en 
de dag van het ongeval vaststelt, (v) de deskundigenverslagen van dokter Verbeke van 14 
april 1990 (blz. 1), van 19 oktober 1990 (blz. 1) en van 16 januari 1992 (blz. 1), en (vi) de 
(schaarse) stukken die (de eerste verweerster) heeft  voorgelegd, bij het  dossier van de 
rechtspleging zijn gevoegd, en afkomstig zijn van het "CHU" te Luik. Uit het bij deze me-
morie gevoegde uittreksel uit het bevolkingsregister volgt ontegenzeglijk dat (de eerste 
verweerster) geboren is op 5 februari 1957. Derhalve volgt zowel uit de hierboven ver-
melde processtukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, als uit het voor-
melde officieel en openbaar document van het bevolkingsregister, dat (de eerste verweer-
ster) geboren is op 5 februari 1957 en op de datum van het bestreden vonnis, met name 1 
juni 2001, en van de kapitalisatieberekening die de appèlrechters hebben verricht, 44 jaar 
oud was en niet 43, zoals het vonnis vermeldt.  De coëfficiënt die in de Levietabellen 
1991-1993 vermeld wordt voor een vrouw van 44 jaar (tegen een interestvoet van 4 pct.), 
is niet 19,15268 maar 18,93273 (zie bijlage 2 van deze memorie). De door de appèlrech-
ters in het bestreden vonnis gemaakte kapitalisatieberekening, die op die onjuiste gege-
vens steunt (leeftijd van [de eerste verweerster] en toepasselijke coëfficiënt), is foutief. 
Aldus wordt aan de getroffene een hoger bedrag toegekend dan de vergoeding die hij voor 
de werkelijke, nog te lijden schade had moeten krijgen. Het bestreden vonnis dat aan [de 
eerste verweerster] een hogere vergoeding toekent dan die welke voor de werkelijk gele-
den schade verschuldigd is, is niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel:
In de conclusie die eiser na de heropening van het debat heeft neergelegd (blz. 16), be-

toogde hij dat er bij de kapitalisatieberekeningen rekening moest worden gehouden met de 
volgende gegevens: "dat het door [de eerste verweerster] vertoonde ziektebeeld laat ver-
moeden dat haar levensduur korter zou kunnen zijn dan wat algemeen wordt aangenomen, 
al is het moeilijk daar enige voorspelling over te maken; dat zij immers wordt blootgesteld 
aan verschillende verwikkelingen en infecties die haar leven vroegtijdig kunnen beëindi-
gen; dat daarmee rekening moet worden gehouden voor een correcte raming van de scha-
de, aangezien de getroffene nog relatief jong is en de meeste punten van haar vordering 
zijn opgemaakt volgens een kapitalisatieberekening, die een beroep doet op tabellen die 
gegrond zijn op de gemiddelde levensduur van personen in goede gezondheid". Het von-
nis antwoordt niet op dat verweermiddel. Het vermeldt de reden niet waarom het enkel 
gebruik maakt van de algemene coëfficiënt, zoals die van toepassing is op een vrouw van 
43 jaar (door een interestvoet van 4 pct. in aanmerking te nemen). Het bestreden vonnis is 
(bijgevolg)  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed  (schending  van  artikel  149  van  de 
Grondwet).

(...);
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IV. De beslissing van het Hof
(...);
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de eerste 

verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
(...);
Over het tweede middel:
Overwegende dat de rechter, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp 

van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen hetzij door ze uit te breiden, het-
zij door ze door een andere te vervangen; dat, aldus, de rechter, na het voorwerp 
van een vordering te hebben verworpen, deze niet ambtshalve kan vervangen 
door een niet-gevorderde veroordeling;

Overwegende dat verweerster in haar appèlconclusie, voor de materiële schade 
ten gevolge van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 1 januari 1991 tot 4 ja-
nuari  1996, een vergoeding heeft gevorderd van 4.241.100 frank, verminderd 
met de door de mutualiteit gestorte vergoedingen; dat het voormelde bedrag is 
geraamd op grond van een nettojaarinkomen van 770.000 frank, waarbij ver-
weerster betoogde dat zij haar voltijdse baan van verpleegster vanaf 1 januari 
1991 opnieuw had opgenomen,  aangezien haar  beide kinderen de schoolrijpe 
leeftijd hadden bereikt;

Overwegende dat de appèlrechters, na te hebben beslist dat verweerster "geen 
enkel gegeven inbrengt dat voldoende zekerheid biedt om aan te nemen dat zij 
vanaf 1 januari 1991 opnieuw voltijds is beginnen te werken" en na de vergoe-
ding voor de materiële schade tijdens de volledige periode van tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid  te  hebben  geraamd  op  grond  van  een  nettojaarinkomen  van 
350.000 frank, de appèlrechters aan eiseres daarenboven een ex aequo et bono 
geraamde vergoeding van 500.000 frank toekennen voor "het  verlies van een 
kans om (vanaf 1 januari 1991) opnieuw voltijds te gaan werken (...) - waarbij 
dat verlies, op grond van haar beroeps- en gezinssituatie, kon worden voorzien, 
al was het niet zeker dat het zich zou voordoen"; dat de appèlrechters aldus het 
voorwerp van de vordering hebben gewijzigd door een eis te vervangen door een 
andere, die door verweerster niet was gesteld en het beschikkingsbeginsel, vast-
gelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, hebben miskend;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Over het derde middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerster, in haar appèlconclusie, heeft beweerd op 5 juli 

1957 geboren te zijn en bij de berekening, op datum van 1 april 2001, van de 
door haar gevorderde vergoedingen voor de verschillende toekomstige schade-
posten  ten  gevolge  van  haar  blijvende  lichamelijke ongeschiktheid,  heeft  be-
toogd dat zij op die datum 43 jaar oud was;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de appèlrechters heeft betwist dat eiseres geboren was op 5 
juli 1957 noch dat zij 43 jaar oud was op 1 april 2001; dat het bevolkingsregister, 
in tegenstelling tot wat eiseres beweert, geen wettelijk en openbaar document is 
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waarop het Hof vermag acht te slaan;
Dat het onderdeel, dat niet voor de eerste keer voor het Hof kan worden aange-

voerd, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de in het middel bedoelde conclusie slechts een veronder-

stelling vooropstelt, zodat de appèlrechters daarop niet hoefden te antwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt om aan ver-

weerster M.-T.L. een vergoeding van 500.000 frank te betalen, plus de compen-
satoire interest voor het verlies van een kans om haar voltijdse betrekking op-
nieuw aan te nemen, en in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over de vorde-
ringen van eiser om akte te verlenen van het feit dat de kapitalen die aan ver-
weerster zijn toegekend om de blijvende toekomstige huishoudelijke schade en 
de hulp van een derde te vergoeden, in aanmerking moesten worden genomen en 
afgetrokken moesten worden van de aanvullende vergoedingen die van eiser ge-
vorderd zouden worden ingeval de plaatsing van verweerster in een instelling ge-
boden zou zijn;

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerster M.-T. L. in een vierde van de kosten van de voorzie-

ning en laat de overige drie vierde van die kosten ten laste van eiser;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, uit-

spraak doende in hoger beroep.
20 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Bützler en Mahieu.

Nr. 123

2° KAMER - 20 februari 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - VERBETERING – VERSCHRIJVING - 
VOORWAARDE.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - VERBETERING – MISREKENING - 
BEGRIP.

1º Hoewel de rechter de verschrijvingen of misrekeningen kan verbeteren in een door hem  
gewezen beslissing, mag hij zulks alleen doen als hij de in die beslissing vastgelegde  
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rechten niet uitbreidt, inperkt of wijzigt1. (Art. 794, Ger.W.).

2º De misrekening die de verbetering van een rechterlijke beslissing mogelijk maakt, is die  
welke betrekking heeft op het resultaat van een rekenkundige verrichting en die uit de  
intrinsieke bestanddelen van die beslissing blijkt2. (Art. 794, Ger.W.)

(D. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.0969.F - P.01.1356.F)

I. Bestreden uitspraak
Op 12 juni 2001 stelt M. D. cassatieberoep in tegen de twee arresten van 8 ok-

tober 1996 en 29 mei 2001 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele recht-
bank. Op 31 juli 2001 verklaart ze van dat cassatieberoep afstand te doen zonder 
te berusten, op grond "dat het arrest van 29 mei 2001 jegens verweerder bij ver-
stek is gewezen en het cassatieberoep is ingesteld vóór het verstrijken van de ge-
wone verzettermijn waarover die verweerder beschikte".

Op 13 juni 2001 stelt de naamloze vennootschap Axa Royale Belge cassatiebe-
roep in tegen de twee arresten van 8 oktober 1996 en 29 mei 2001 van het Hof 
van Beroep te Luik, correctionele kamer.

Op 5 september 2001 stelt M. D. opnieuw cassatieberoep in tegen die twee ar-
resten.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres M. D. stelt twee middelen voor, gesteld als volgt:
(...) 
Tweede middel:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 23 tot 28, 794 en 796 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 29 mei 2001 verbetert de verschrijving in het voorgaande arrest van 8 

oktober 1996, zegt voor recht dat de blijvende huishoudelijke schade van eiseres voor de 
periode van 1 maart 1992 tot 8 oktober 1996 verminderd wordt van 672.000 frank tot 
436.800 frank, en staat verweerster toe om het onverschuldigd betaalde bedrag terug te 
vorderen door een gedeeltelijke verrekening met het saldo van haar schuld, op grond "dat 
(verweerster) de verbetering van de verschrijvingen in het arrest van 8 oktober 1996 vor-
dert; (...) dat in datzelfde arrest (cfr. post 7. Tijdelijke huishoudelijke schade) is beslist dat 
'wat de huishoudelijke schade betreft, verwezen moet worden naar de door de deskundige 
in aanmerking genomen graden van ongeschiktheid; dat, immers, hoewel haar gezond-
heidstoestand haar niet toeliet opnieuw een zwaar beroep op te nemen waarin geen enkele 
fout kan worden geduld, hij haar wel toelaat huishoudelijke taken te verrichten, door ze 

1 Cass., 12 maart 1992, A.R. 9228, nr. 369; 7 juni 2000, A.R. P.00.0153.F, nr. 347.
2 Cass., 9 okt. 1992, A.R. 7836, nr. 658.
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desnoods gedeeltelijk of in verschillende keren en op de meest geschikte momenten te 
verrichten; dat 'de verbetering van een vonnis ertoe strekt verschrijvingen weg te werken 
die verbeterd kunnen worden aan de hand van gegevens die in de beslissing zelf terug te 
vinden zijn' (...); dat de berekening van de blijvende verleden huishoudelijke schade wel 
degelijk bij vergissing geen rekening houdt met de door de deskundige in aanmerking ge-
nomen coëfficiënt van 65 pct.; dat, daarenboven, de blijvende toekomstige huishoudelijke 
schade zelf correct is berekend op grond van die coëfficiënt; dat de misrekening in de be-
rekening van de blijvende huishoudelijke schade voor de periode van 1 maart 1992 tot 8 
oktober 1996 bijgevolg dient te worden verbeterd door die specifieke schade te verminde-
ren van 672.000 frank tot 436.800 frank (672.000 x 65 pct.)".

Grieven
Het arrest van 8 oktober 1996 had beslist "dat aan (eiseres) volgend bedrag is verschul-

digd, op grond van de waarde van het huishoudelijk werk ten belope van 12.000 frank per 
maand, waarmee hiervoor reeds rekening is gehouden:

- van 1 maart 1996 tot 8 oktober 1996:
144.000 x 56 / 12 = 672.000 frank".
Eerste onderdeel:
Krachtens artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderingen tot uitleg-

ging of verbetering, ingeval de partijen het eens zijn, ingesteld volgens de regels van de 
vrijwillige verschijning, of anders in de gewone vorm van de dagvaardingen. Een dergelij-
ke vordering kan niet bij conclusie worden ingesteld.

Het bestreden arrest van 29 mei 2001 kon de vordering tot verbetering, ingesteld op 
bladzijde 8 van de na de heropening van het debat neergelegde conclusie, derhalve niet 
ontvankelijk verklaren zonder die wetsbepaling te schenden.

Tweede onderdeel:
Krachtens artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter de verschrijvingen 

of misrekeningen die in een door hem gewezen beslissing voorkomen, verbeteren, mits hij 
de daarin bevestigde rechten niet  uitbreidt,  beperkt of wijzigt.  Die worden beschermd 
door het gezag van gewijsde dat krachtens de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek aan die beslissing kleeft.

Alleen de misrekening die betrekking heeft op het resultaat van een rekenkundige ver-
richting en die uit de intrinsieke bestanddelen van een rechterlijke beslissing blijkt, kan 
worden verbeterd.

Door in het tweede bestreden arrest te beslissen "dat in de berekening van de blijvende 
verleden huishoudelijke schade wel degelijk bij vergissing geen rekening wordt gehouden 
met de door de deskundige in aanmerking genomen coëfficiënt van 65 pct.", wijzigt het 
hof van beroep de rechten en verplichtingen van de partijen en miskent het het gezag van 
gewijsde van het beschikkend gedeelte van het eerste bestreden arrest (schending van de 
artikelen 23 tot 28 en 796 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen die ingesteld zijn in het kader van de dos-

siers P.01.0969.F en P.01.1356.F, gericht zijn tegen dezelfde beslissingen; dat de 
twee dossiers nauw met elkaar verbonden zijn, zodat zij samengevoegd dienen te 
worden;

1. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Axa Royale Belge:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de voorziening van eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, aan ver-
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weerster is betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. Op de voorziening van 12 juni 2001 van M. D.:
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening;
3. Op de voorziening van 5 september 2001 van M.D.:
(...)
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 29 mei 2001:
Over het tweede middel:
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter, krachtens artikel 794 van het Gerechtelijk Wet-

boek, weliswaar de verschrijvingen of misrekeningen kan verbeteren in een door 
hem gewezen beslissing, maar zulks alleen mag doen als hij de in die beslissing 
vastgelegde rechten niet uitbreidt, inperkt of wijzigt; dat de misrekening die de 
verbetering van een rechterlijke beslissing mogelijk maakt, die is welke betrek-
king heeft op het resultaat van een rekenkundige verrichting en die uit de intrin-
sieke bestanddelen van die beslissing blijkt;

Overwegende dat het bestreden arrest, onder voorwendsel dat een verschrij-
ving of misrekening verbeterd diende te worden, beslist dat de vergoeding die 
door het arrest van 8 oktober 1996 was toegekend voor de blijvende verleden 
huishoudelijke  schade,  verminderd  dient  te  worden  van  672.000  frank  tot 
436.800 frank, door op het eerste bedrag een door de deskundige in aanmerking 
genomen coëfficiënt van 65 pct. blijvende ongeschiktheid toe te passen, op grond 
dat het voormelde arrest beslist had, enerzijds, de door de deskundige in aanmer-
king genomen graden van tijdelijke ongeschiktheid toe te passen bij de bereke-
ning van de tijdelijke huishoudelijke schade, en, anderzijds, een graad van 65 
pct. blijvende ongeschiktheid toe te passen bij de berekening van de blijvende 
toekomstige schade, zodat het een recht inperkt dat door het zogenaamd verbe-
terde arrest was toegekend en bijgevolg het voormelde artikel 794 schendt;

Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel 

van het tweede middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de door M.D. op 12 juni 2001 ingestelde 

voorziening;
(...)
Vernietigt het bestreden arrest van 29 mei 2001, in zoverre het beslist de ver-

goeding, die door het arrest van 8 oktober 1996 was toegekend voor de door 
M.D. geleden blijvende huishoudelijke schade tijdens de periode van 1 maart 
1992 tot 8 oktober 1996, te verminderen van 672.000 frank tot 436.800 frank en 
de naamloze vennootschap Axa Royale Belge toestaat om het onverschuldigd 
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betaald bedrag terug te vorderen door een gedeeltelijke verrekening met het sal-
do van het door haar verschuldigde bedrag;

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

deeltelijk vernietigde arresten;
Veroordeelt de naamloze vennootschap Axa Royale Belge in de kosten van 

haar voorziening;
Veroordeelt de naamloze vennootschap Axa Royale Belge en J.-M.M. in twee 

derde van de kosten van de door M. D. op 5 september 2001 ingestelde voorzie-
ning en veroordeelt laatstgenoemde in het overige derde van die kosten, alsook 
in de kosten van haar voorziening van 12 juni 2001;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 
20 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 124

2° KAMER - 20 februari 2002

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN –  NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIE – VERMELDING.

Noch art. 780, Ger. W., noch enig andere wettelijke bepaling verplicht de strafrechtelijke  
beslissing te vermelden dat een conclusie is neergelegd1. (Art. 780, Ger.W.)

(V. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1517.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
20 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Sohier, Luik.

Nr. 125

1° KAMER - 22 februari 2002

OVEREENKOMST — UITLEGGING – TWIJFEL - BEGRIP.

1 Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 971).
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Wanneer de rechter aan de hand van intrinsieke of extrinsieke gegevens van de akte de 
betekenis  of  de  draagwijdte  van  een  overeenkomst  niet  kan  bepalen,  moet  hij  die  
overeenkomst uitleggen ten nadele van degene die bedongen heeft en ten voordele van  
degene die zich verbonden heeft1. (Art. 1162, B.W.)

(GENERALI BELGIUM N.V. e.a., AXA-ROYALE BELGE N.V. T. INSTITUT NOTRE-DAME DE LOVERVAL VZW e.a.)

(A.R. C.00.0188.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
22 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, raadsheer – Verslaggever: 

de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick, Draps en Bützler.

Nr. 126

1° KAMER - 22 februari 2002

NOTARIS - ONTZEGELING - BOEDELBESCHRIJVING - NOTARISHONORARIUM – SCHULDENAAR 
- VOORWAARDEN.

De curator van een faillissement die de ontzegeling heeft gevorderd en aanwezig is bij de  
boedelbeschrijving  die  wegens  het  ontbreken  van  vrijstelling  van  de  voogd  van  een  
minderjarig kind en in diens belang is opgemaakt, moet het honorarium van de notaris  
die de boedelbeschrijving heeft opgemaakt, niet betalen. (Art. 1172, Ger.W.)

(L. T. HERBECQ Serge, in hoedanigheid van curator van het faillissement van U.I. INVEST N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0649.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik 

van 28 april 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan. 
Die middelen zijn als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1101, 1102, 1106, 1126, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1779 en 1793 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1171, inzonderheid tweede lid, en 1172, inzonderheid tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek;

1 Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8624, nr. 89.
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- de artikelen 1 en 3 van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI (16 mei 1803) op 
het notarisambt;

- de artikelen 1 tot 5 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invorde-
ring van de honoraria der notarissen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beschikt afwijzend op vordering van eiser tot veroordeling van verweerder in 

diens hoedanigheid van curator van de failliete naamloze vennootschap U.I. Invest, m.b.t. 
honorarium en kosten van eerstgenoemde "die aangerekend zijn voor een boedelbeschrij-
ving volgend op een ontzegeling", op grond dat eiser "in welke hoedanigheid ook geen 
schuldeiser is in het faillissement".

Het arrest wijst eerst erop dat de verzegeling niet door verweerder maar door de voogd 
van een minderjarig kind was gevorderd teneinde de belangen van dat kind te vrijwaren, 
dat de litigieuze boedelbeschrijving, "volgend op de ontzegeling, diende om de inhoud 
van de nalatenschap te bepalen en met name (om) die partij (de voogd van het minderjarig 
kind) te confronteren met (verweerder) die een snelle ontruiming van het goed vorderde 
en aanspraak maakte op de meeste onroerende goederen die zich in het pand bevonden"; 
het beslist vervolgens "dat (verweerder) die de ontzegeling vorderde teneinde, enerzijds, 
de boedelbeschrijving van het faillissement op te maken die hij realiseert zonder de mede-
werking van een notaris en, anderzijds, om het pand voor bezoek toegankelijk te maken, 
daardoor niet degene is die de inventaris vordert, ook al wordt hij in die hoedanigheid ver-
meld in de op die dag opgemaakte authentieke akte". 

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De partij die het optreden van de notaris heeft gevraagd en bij de akte is verschenen, is 

als schuldplichtige, gehouden tot betaling van het honorarium en van de kosten van de 
akte, ook al is het optreden van de notaris bij een rechterlijke beslissing gevraagd.

Wanneer de litigieuze akte een authentieke boedelbeschrijving is die opgemaakt is na 
de ontzegeling moeten het honorarium en de kosten van de akte eveneens betaald worden 
door de partij die schuldplichtig is en de ontzegeling heeft gevorderd, die, luidens artikel 
1172, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gevolgd wordt door een authentieke boe-
delbeschrijving, tenzij de reden van de verzegeling vervallen is (of de notaris daarvan re-
gelmatig is vrijgesteld).

Het arrest  stelt  vast,  enerzijds,  dat  de door eiser opgemaakte authentieke boedelbe-
schrijving,  waarvoor eiser m.b.t.  zijn  honorarium en kosten veroordeling vordert,  ver-
weerder "vermeldt" als "aanvrager van de boedelbeschrijving", waaruit volgt dat verweer-
der de notaris aangezocht heeft op te treden en bij de akte verschenen is, anderzijds, dat 
die  boedelbeschrijving  "volgde"  op  een  door  verweerder  gevorderde  ontzegeling,  en 
"diende om de inhoud te bepalen" van een "nalatenschap" en met name om de voogd van 
het minderjarig kind die de boedelbeschrijving had gevraagd om de rechten van dat kind 
te vrijwaren, te confronteren met verweerder "die een snelle ontruiming van het goed vor-
derde en aanspraak maakte op de meeste onroerende goederen die zich in het pand bevon-
den", waaruit volgt dat de reden van de verzegeling niet vervallen was.

Bijgevolg kon het arrest, op grond dat verweerder geen "aanvrager van de boedelbe-
schrijving" is, niet naar recht afleiden dat eiser "in welke hoedanigheid ook geen schuldei-
ser was in het faillissement" van de naamloze vennootschap U.I. Invest,  en, bijgevolg 
evenmin  afwijzend  beschikken  op  eisers  vordering  tot  veroordeling  van  verweerder 
(schending van de artikelen 1101, 1102, 1106, 1126, 1134 , 1135, 1779 en 1793 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1171, inzonderheid tweede lid, en 1172, inzonderheid tweede lid, 
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van het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 3 van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI (16 
mei 1803) en 1 tot 5 van de wet van 31 augustus 1891).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Tweede onderdeel
Over de door verweerder tegen dat onderdeel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: het middel is afgeleid uit de schending van andere wetsbepalingen 
dan artikel 1172, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en het is 
vaag;

Overwegende dat het onderdeel niet aangeeft hoe het arrest andere wetsbepa-
lingen dan de artikelen 1172, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek en 5 van de wet van 31 augustus 1891 zou schenden;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre moet worden aangenomen;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891 hou-

dende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen bepaalt dat de 
kosten van de begroting ten laste vallen van de partijen;

Dat die wetsbepaling zegt wie schuldplichtig is, dat wil zeggen dat zij de per-
sonen aanwijst van wie de notaris betaling kan vorderen;

Dat daaruit niet kan worden afgeleid dat degene die bij een boedelbeschrijving 
verschijnt, zonder dat hij ze heeft gevraagd en zonder dat hij er belang bij heeft, 
uitsluitend met de bedoeling om zijn recht te vrijwaren, gehouden is tot betaling 
van het honorarium van de notaris die de boedelbeschrijving heeft opgemaakt;

Overwegende  dat,  anderzijds,  ingevolge  artikel  1172  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, de ontzegeling zuiver en onvoorwaardelijk is indien de reden van de 
verzegeling vervallen is en niemand zich tegen de ontzegeling verzet; dat indien 
zulks niet het geval is, de ontzegeling gevolgd wordt door een boedelbeschrij-
ving, tenzij de notaris daarvan regelmatig is vrijgesteld;

Dat uit die bepaling blijkt dat de partij die de ontzegeling gevorderd heeft niet 
noodzakelijk de partij is die om de boedelbeschrijving verzoekt en in wiens be-
lang deze wordt opgemaakt;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de notariële boedelbeschrijving niet 
opgemaakt is op verzoek van verweerder die er geen enkel belang bij had en die 
daar slechts verschenen is om opnieuw bezit te nemen van de activa van het fail-
lissement die door de verzegeling onbeschikbaar waren geworden, maar dat de 
boedelbeschrijving enkel opgemaakt is wegens de ontbrekende vrijstelling van 
mevrouw G. en in het belang van het minderjarig kind wiens voogd zij was;

Dat het arrest met die overwegingen zijn beslissing dat eiser "in welke omstan-
digheid ook geen schuldenaar is in het faillissement" naar recht verantwoordt;

Dat het middel, in zoverre het ontvankelijk is, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
22 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter – Ver-

slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 127

3° KAMER - 25 februari 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - NIET-VERMELDING - CASSATIEMIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - OPZEGGINGSVERGOEDING.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
GESCHONDEN WETSBEPALING - CASSATIEMIDDEL - VEREISTE VERMELDINGEN - NIET-VERMELDING - 
CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - REGELS BETREFFENDE HET GEDING - TOEPASSING IN HOGER BEROEP - 
WETSBEPALING - NIET-VERMELDING - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VERBETERING – MISREKENING - BEGRIP.

1º en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de beslissing van de rechter m.b.t.  
het bedrag van opzeggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van beëindiging van  
een  arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde  tijd,  als  het  onder  de  wetsbepalingen  
waarvan  de  schending  wordt  aangevoerd  geen  melding  maakt  van  art.  39,  §  1,  
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 1080, Ger.W.; Art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Ontvankelijk is het middel dat de in hoger beroep begane schending van de regels van 
het geding aanvoert, ook al vermeldt het onder de geschonden wetsbepalingen enkel die 
welke op die regels betrekking hebben, zonder daarbij  opgave te doen van art.  1042 
Ger.W.1 (Artt. 1042 en 1080, Ger.W.)

4º In een rechterlijke beslissing kan worden verbeterd de misrekening die betrekking heeft  
op  het  resultaat  van  een  rekenkundige  berekening  en  die  blijkt  uit  de  intrinsieke  
bestanddelen van de genoemde beslissing2. (Art. 794, Ger.W.)

(ADVANCED ELASTOMER SYSTEMS N.V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0022.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 12 september 2000 en 14 fe-

bruari 2001 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.

1 Cass., 26 jan. 1995, volt. terechtz., AR C.94.0103.F, nr. 45.
2 Cass., 9 okt. 1992, AR 7836, nr. 658.
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II. Geding in cassatie
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
...
2. Derde middel.
Geschonden wetsbepalingen:
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2, 3°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 

der werknemers;
- artikelen 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten.
Beslissing en bekritiseerde motivering.
Het bestreden arrest van 12 september 2000 veroordeelt eiseres om aan verweerder een 

aanvullende opzeggingsvergoeding van 1.216.304 BEF te betalen,  en beslist  dat  voor-
noemd bedrag alleen vrij is van de Engelse belasting, dat de Belgische belasting ten laste 
van de werkgever blijft en dat voornoemd bedrag wordt verminderd met een reeds betaald 
nettobedrag van 250.00 BEF, op grond dat, wat de "tax equalization" betreft, de werkne-
mer, met toepassing van dat beginsel, een nettoloon ontvangt, gelijk aan zijn brutoloon, 
verminderd met de belasting van zijn land van herkomst; het betreft hier een bestanddeel 
van het loon, wat impliceert dat op de dag van de beëindiging, de nog verschuldigde ver-
goeding moet worden betaald met toepassing van dezelfde regels. 

Grieven
[...]
2.2. Tweede onderdeel.
De regeling van de "tax equalization" die impliceert dat de begunstigde een nettoloon 

ontvangt, dat gelijk is aan zijn brutoloon, verminderd met de belasting in zijn land van 
herkomst, maakt geen deel uit van het basisloon, maar is een fiscale regel die achteraf op 
dat loon wordt toegepast; het bestreden arrest beslist derhalve ten onrechte dat die belas-
ting deel uitmaakte van het loon van verweerder (schending van de artikelen 3, 20, 3°, van 
de wet van 3 juli 1978 en 2, 3°, van de wet van 12 april 1965).

[...]
4. Vijfde middel.
Geschonden wetsbepalingen:
- artikelen 23, 24, 25, 26 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek.
Beslissingen en bekritiseerde motivering.
Het bestreden arrest van 14 februari 2001 beslist  dat  het bedrag van de vergoeding 

waartoe eiseres jegens verweerder is veroordeeld wegens de schorsing van de opzeggings-
termijn moet worden verbeterd, en het veroordeelt eiseres derhalve om aan verweerder 
een compensatoire opzeggingsvergoeding van 1.550.788 BEF te betalen dat alleen vrij is 
van de Engelse belasting. Het beslist dat de Belgische belastingen ten laste blijven van de 
werkgever, vermeerderd met de wettelijke en de gerechtelijke interest en verminderd met 
het reeds betaalde nettobedrag van 250.000 BEF, op grond dat het [arbeids]hof op bladzij-
de 5 van het op 12 september 2000 gewezen arrest beslist dat eiser aanspraak kon maken 
op een vergoeding "die overeenkomt met de periode van de schorsing", dat is honderd en 
tien dagen; ten gevolge van een verschrijving is het maandloon vermenigvuldigd met 4 in 
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plaats van met 5,1 maanden; die vergissing moet worden rechtgezet en derhalve dient ei-
seres te worden veroordeeld tot betaling van de bedragen die overeenkomen met de be-
slissing van het [arbeids]hof; aldus verhoogt het (arbeids)hof het bedrag waartoe eiseres is 
veroordeeld niet maar past het de cijfers aan zijn beslissing aan en verbetert het de begane 
vergissing.

Grieven
4.1. Eerste onderdeel.
De verschrijving of misrekening die krachtens artikel 794 van het Gerechtelijk Wet-

boek kan worden verbeterd is de rekenfout in het resultaat van een wiskundige bewerking 
en die blijkt uit de intrinsieke gegevens van de litigieuze beslissing; de omstandigheid dat 
een tijdvak van honderd en tien dagen overeenkomt met 5,1 maanden en niet met 4 maan-
den blijkt niet uit de intrinsieke gegevens van het arrest; de materiële gegevens, nodig om 
uit te maken hoe de in dagen gerekende tijdvakken zich verhouden tot de in maanden ge-
rekende tijdvakken, kunnen niet worden teruggevonden in de motivering van het geïnter-
preteerde arrest; bijgevolg is de litigieuze beslissing niet naar recht verantwoord (schen-
ding van artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek).

4.2. Tweede onderdeel.
Door eiseres te veroordelen tot betaling van het bedrag van 1.550.788 BEF, verminderd 

met de reeds betaalde 250.000 BEF, breidt het bestreden arrest van 14 februari 2001 de 
rechten die het [arbeids]hof, bij het bestreden arrest van 2 september 2000 aan verweerder 
heeft toegekend, uit (schending van artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent 
het aldus het gezag van gewijsde van dat arrest van 2 september 2000 (schending van de 
artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
[...]
Over het derde middel:
[...]
Wat het tweede onderdeel betreft:
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid volgens 

welke het onderdeel artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten niet aanwijst als geschonden wetsbepaling:

Overwegende dat het onderdeel kritiek oefent op het bestreden arrest van 12 
september 2000, in zoverre het beslist dat de vergoeding die het aan verweerder 
toekent als vergoeding voor de schorsing van de hem ter kennis gebrachte opzeg-
gingstermijn, "alleen vrij is van de Engelse belasting en dat de Belgische belas-
ting ten laste van de werkgever blijft";

Dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen een beslissing betreffende het 
bedrag van een opzeggingsvergoeding, zonder daarbij de schending van artikel 
39, §1, van de wet van 3 juli 1978 aan te voeren, alleen wetsbepalingen als ge-
schonden aanwijst waarvan de schending, indien het middel gegrond was, niet 
tot cassatie zou kunnen leiden;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Wat het vijfde middel betreft:
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid vol-

gens welke het middel, ofschoon het in elk van zijn onderdelen betoogt dat het 
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bestreden arrest van 14 februari 2001 een regel betreffende het geding heeft ge-
schonden, nergens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, dat die regel van 
toepassing verklaart in hoger beroep, als geschonden wetsbepaling aanwijst:

Overwegende dat het middel in geen van zijn onderdelen aan het arrest verwijt 
te beslissen dat artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, dat volgens dat middel 
door het arrest geschonden wordt, niet van toepassing is in hoger beroep;

Dat de schending van die bepaling alleen al voldoende grond oplevert tot ver-
nietiging, indien één van de onderdelen van het middel gegrond is;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat naar luid van artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, de 

rechter de verschrijvingen of misrekeningen die in een door hem gewezen beslis-
sing voorkomen, kan verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten 
uit te breiden, te beperken of te wijzigen;

Overwegende dat het bestreden arrest van 14 februari 2001, om de vergoeding 
wegens de schorsing, gedurende honderd en tien dagen, van de aan verweerder 
ter kennis gebrachte opzeggingstermijn te verhogen tot 1.550.788 BEF, welke 
vergoeding bij het arrest van 12 september 2000 was vastgesteld op 1.216.304 
BEF, beslist dat "het maandloon ten gevolge van een verschrijving is vermenig-
vuldigd met 4 in plaats van met 5,1 maanden";

Overwegende dat uit geen enkel intrinsiek gegeven van het arrest van 12 sep-
tember 2000 blijkt dat de litigieuze periode van honderd en tien dagen veeleer 
overeenkomt met 5,1 maanden dan met vier maanden;

Dat het bestreden arrest van 14 februari 2001, nu het gegrond is op het bestaan 
van een verschrijving in het arrest van 12 september 2000, artikel 794 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
[...]
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 12 september 2000, in zoverre het eiseres 

veroordeelt om aan verweerder bij wijze van schadevergoeding de nettohoofd-
som van een miljoen negenhonderdennegenduizend driehonderd zesenenzeven-
tig frank te betalen en uitspraak doet over de kosten;

Vernietigt het bestreden arrest van 14 februari 2001;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest van 12 september 2000 en van het vernietigde arrest 
van 14 februari 2001;

Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en 
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.



Nr. 127 - 25.2.02 HOF VAN CASSATIE 577 

25 februari 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Houtekier en van Eeckhoutte.

Nr. 128

2° KAMER - 26 februari 2002

1º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - MISDRIJVEN - SCHULDVORM - 
ONACHTZAAMHEID.

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - 
MOREEL BESTANDDEEL - MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - STILWIJZEN VAN DE WET - 
ONACHTZAAMHEID.

1º en 2° Het stilzwijgen van art. 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet met betrekking tot de  
schuldvorm van strafbaar gestelde overtredingen van de bepalingen van het decreet en  
zijn uitvoeringsbesluiten, brengt niet mee dat geen schuldvorm zou zijn vereist; de schuld  
aan dit misdrijf kan onder meer bestaan in onachtzaamheid1.

(V.)

ARREST

(A.R. P.00.1033.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift en een memorie acht middelen voor. Dit ver-

zoekschrift en deze memorie zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel 
uit.

1 Zie cass., 12 mei 1987, AR nr 728 nr 531, met concl.  van advocaat-generaal J.  dU JARDIN.  Bij 
stilzwijgen van de wet volstaat onachtzaamheid als schuldvorm voor overtredingen en wanbedrijven 
die op bijkomende wijze in bijzondere wetgeving zijn opgenomen. Het leefmilieurecht bevat slechts 
bijkomende  strafbepalingen,  zodat  onachtzaamheid  als  schuldvorm  volstaat.  L.  DUPONT en  R. 
VERSTRAETEN,  Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr 454; B. SPRIET, "Elk misdrijf - 
ook dat uit het bijzonder strafrecht - vereist een moreel of schuldbestanddeel", (noot onder cass., 13 
dec. 1994), R.W. 1995-96, 533, nrs 7 en 8; P. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", T.R.V., 1999, 451, 468. Vgl. cass., 10 okt. 
1989, AR 3066, nr 86 en de bespreking daarvan bij E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof 
van  cassatie  tot  de  rechtsvorming",  R.W. 1990-91,  345,  349  en  M.  FAURE,  De  strafrechtelijke  
toerekening van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 1992, nrs 111 e.v.
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IV. Beslissing van het Hof
1. Zesde middel
Overwegende  dat  artikel  39,  §  1,  2°,  Milieuvergunningsdecreet  in  straffen 

voorziet voor wie de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten of 
de vergunningsvoorwaarden niet naleeft; dat het stilzwijgen van deze bepaling 
met betrekking tot de schuldvorm niet meebrengt dat geen schuldvorm zou zijn 
vereist; dat de schuld aan dit misdrijf kan bestaan onder meer uit onachtzaam-
heid;

Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Van De Vyver, Antwerpen en K. Lauwereys, Antwerpen.

Nr. 129

2° KAMER - 26 februari 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFRECHT - STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR 
NIEUWE WET - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER OUDE WET GEPLEEGD - ARTIKEL 2, TWEEDE LID, 
SW.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - STRAFRECHT - STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET - 
TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER OUDE WET GEPLEEGD.

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - STRAFRECHT - 
STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER 
OUDE WET GEPLEEGD.

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — ALGEMEEN - 
STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER 
OUDE WET GEPLEEGD - ARTIKEL 2, TWEEDE LID, SW.

5º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON - MISDRIJF UIT ONACHTZAAMHEID - MINST ZWARE 
FOUT - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSING VERBONDEN AAN STRAFBAARHEID VAN 
RECHTSPERSOON - GEVOLG - ARTIKEL 5, EERSTE EN TWEEDE LID, SW.
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1º en 4° De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die  
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook  
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert  
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet  
te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder  
meer uit het stelsel van de wet1. (Art. 2, tweede lid, Sw.)

2º en 3° Art. 7 EVRM en art. 15.1 IVBPR brengen alleen mee dat de beklaagde retroactief  
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten  
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt  
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd2.

5º Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een 
rechtspersoon  gepleegd misdrijf  voor  wie  van hen beiden de minst  zware  fout  heeft  
begaan  voor  zover  het  misdrijf  door  de  natuurlijke  persoon  uit  onachtzaamheid  is  
gepleegd, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond verbindt aan de 
strafbaarheid van de rechtspersoon dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het  
oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de onder de oude  
wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe  
wet zouden worden gepleegd3. (Art. 5, tweede lid, Sw.)

(L.)

ARREST

(A.R. P.00.1034.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 mei 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Deze memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  artikel  2,  tweede  lid,  Strafwetboek bepaalt  dat  indien de 

straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast; dat deze regel ook 
toepasselijk is wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitings-
grond invoert  voor  zover  deze wet  niet  het  onbetwistbaar  oogmerk heeft  die 
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde 
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet;

Overwegende dat artikel 5, eerste en tweede lid, Strafwetboek in het in de aan-
hef van het tweede lid bepaalde geval een strafuitsluitingsgrond invoert voor een 

1 Concl. Adv.-gen. De Swaef, Cass., 26 feb. 2002, A.R. P.00.1034.N, A.C., 2002, nr. 129.
2 Idem.
3 Idem.
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door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon gepleegd misdrijf voor wie van 
hen beiden de minst zware fout heeft begaan, voor zover het misdrijf door de na-
tuurlijke persoon uit onachtzaamheid is gepleegd;

Overwegende dat uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond 
verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon blijkt dat de nieuwe wetsbe-
paling onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepas-
selijk zou zijn op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op 
deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden gepleegd;

Overwegende dat noch artikel 7 EVRM noch artikel 15, lid 1, IVBPR hieraan 
afbreuk doen;

Overwegende dat deze verdragsrechtelijke bepalingen enkel voor gevolg heb-
ben dat de beklaagde retroactief aanspraak kan maken op een gunstiger regime 
dan datgene dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste ge-
legde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever 
omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd;

Overwegende dat vermits het voormelde artikel 5, eerste en tweede lid, Straf-
wetboek niet het oogmerk heeft de strafwaardigheid van feiten gepleegd door na-
tuurlijke personen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet te wijzigen, de 
uitsluiting van de in door die wetsbepalingen ingevoerde strafuitsluitingsgrond 
de vermelde verdragsrechtelijke bepalingen niet schendt;

Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het middel in zoverre het de schending 

van artikel 149 Grondwet aanvoert, in werkelijkheid een onwettigheid aanvoert, 
mitsdien niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Chris Vandebroeck, Leuven en Ann Coun, Leuven.

Nr. 130

2° KAMER - 26 februari 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - TOEKOMSTIGE BURGERLIJKE PARTIJ.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERWEER ZONDER VERBAND MET HET BEWIJS VAN HET MISDRIJF 
- BEWIJSREGELS IN BURGERLIJKE ZAKEN.

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - BEWIJS VAN BESTAAN EN 
OMVANG VAN DE SCHADE - BEWIJSREGELS VAN BURGERLIJK RECHT.

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - VERBINTENISSEN ONTSTAAN 
UIT EEN MISDRIJF - BEWIJSREGELS.

1º  Geen algemeen rechtsbeginsel  noch enige  wettelijke  of  verdragsrechtelijke  bepaling  
verbiedt dat een toekomstige burgerlijke partij door de strafrechter als getuige onder eed 
zou worden ondervraagd1.

2º  De  bewijsregels  in  burgerlijke  zaken  zijn  van  toepassing  op  het  verweer  van  de  
beklaagde tegen de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem is ingesteld op grond van 
een te zijnen laste gelegd misdrijf,  wanneer dat verweer geen verband houdt met het  
bewijs van het misdrijf2.

3º en 4° Ook in strafzaken zijn de bewijsregels van het burgerlijk recht van toepassing voor 
het bewijs van het bestaan en de omvang van de schade, ontstaan uit een misdrijf, die  
met alle bewijsmiddelen mogen worden bewezen, getuigen en vermoedens inbegrepen3.  
(Art. 1348, tweede lid, 1°, B.W.)

(D. T. BVBA METAALDECOR e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.1037.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift en een memorie vier middelen voor. Dit ver-

zoekschrift en deze memorie zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel 
uit.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser in-

gestelde strafvordering:
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel geheel opkomt tegen de beoordeling van de fei-

ten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;

1 Cass., 2 sept. 1975, A.C., 1976, 13; zie cass., 12 juni 1991, AR nr 8931, nr 526.
2 Cass., 4 april 1989, A.R. nr 2072, nr 427.
3 Zie L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, CHR. PERSYN, PH. ERNST en J.L. SCHUERMANS, Overzicht van 
rechtspraak: onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling, 1983-1992, T.P.R., 1994, 851 (1009).
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2. Tweede middel
2.1. Eerste en het tweede onderdeel
Overwegende dat de onderdelen het Hof verplichten tot een onderzoek van fei-

ten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2.2. Derde onderdeel
Overwegende dat geen algemeen rechtsbeginsel noch enige wettelijke of ver-

dragsrechtelijke bepaling verbiedt dat een toekomstige burgerlijke partij als ge-
tuige onder eed zou worden ondervraagd; 

Overwegende dat geen miskenning van het recht op een eerlijk proces noch 
van de wapengelijkheid valt af te leiden uit de omstandigheid dat een getuige 
door de rechter onder eed wordt verhoord en zich in de verdere loop van de pro-
cedure burgerlijke partij  stelt;  dat  dergelijke getuigenis immers aan de tegen-
spraak van de in het geding zijnde partijen, onder meer van de beklaagde, is on-
derworpen en door de rechter naar zijn bewijswaarde wordt beoordeeld; dat de 
omstandigheid dat een beklaagde zich ertegen kan verzetten dat een reeds gestel-
de burgerlijke partij als getuige onder eed wordt verhoord hieraan niet afdoet;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de feiten van de telastlegging 

B (afpersing) in hoofde van eiser bewezen zijn op grond, eensdeels, van de rede-
nen van het beroepen vonnis die zij overnemen, anderdeels, dat uit de door hen 
onderzochte feitelijke gegevens die zij vermelden blijkt dat "met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid moet worden besloten dat alleen [eiser] [...] in 
aanmerking kan komen als ontvanger van de geldsom van 350.000 frank"; dat, 
anders dan het middel aanvoert, zij hierdoor oordelen dat er nopens de schuld 
van eiser geen enkele twijfel bestaat;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling 

van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door L. B. en 
de BVBA Metaaldecor tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:

4. Vierde middel
Overwegende dat de appèlrechters de redenen vermelden waarom zij oordelen 

dat het stellen van de prejudiciële vraag zoals door eiser gevorderd niet dienend 
is; dat zij aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de bewijsregels in burgerlijke zaken van 

toepassing zijn op het verweer van de beklaagde tegen de burgerlijke rechtsvor-
dering die tegen hem is ingesteld op grond van een te zijnen laste gelegde mis-
drijf, wanneer dat verweer geen verband houdt met het bewijs van het misdrijf; 
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dat zulks inhoudt dat, ook in strafzaken, de bewijsregels van het burgerlijke recht 
van toepassing zijn voor het bewijs van het bestaan en de omvang van de schade;

Overwegende dat krachtens artikel 1348, tweede lid, 1°, Burgerlijk Wetboek, 
de bewijsregels bepaald in de artikelen 1341 en volgende van dit wetboek niet 
van toepassing zijn op verbintenissen die ontstaan uit een misdrijf; dat volgens 
de regels van het burgerlijk recht, het bestaan en de omvang van de schade uit 
een misdrijf rechtsfeiten zijn die met alle bewijsmiddelen mogen worden bewe-
zen, daarin begrepen getuigen en vermoedens;

Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat de hoegrootheid van de schade 
niet  door alle  middelen van recht,  daarin  begrepen het  getuigenverhoor,  mag 
worden bewezen, faalt naar recht; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Durnez, Leuven.

Nr. 131

2° KAMER - 26 februari 2002

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - SAMENWOONST VAN EEN WERKLOZE MET 
EEN ZELFSTANDIGE - VERPLICHTING DAARVAN AANGIFTE TE DOEN.

De verplichting om aangifte te doen van de samenwoonst met een zelfstandige op het  
ogenblik van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, houdt in  
aangifte te doen van zulk samenwonen wanneer het bestaat bij de uitkeringsaanvraag of,  
wanneer  zulks  niet  het  geval  is,  bij  de  aanvang  van  zulk  samenwonen1.  (Art.  50, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

1 Naar luid van art. 50, lid 1, Werkloosheidsbesluit 1991, kan de werkloze die met een zelfstandige 
samenwoont  slechts  uitkeringen genieten  indien  hij  hiervan  aangifte  doet  op  het  tijdstip  van  de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen. Deze aangifte is niet vereist wanneer de 
werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen. Artikel 133, 
§ 2, Werkloosheidsbesluit bepaalt de gevallen waarin een aangifte van de familiale toestand in het 
dossier met de uitkeringsaanvraag verplicht is. Artikel 134, § 2, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991 maakt 
de  indiening van een  nieuw dossier  met  aangifte  van  de  familiale  toestand verplicht,  met  name 
wanneer er zich een wijzigende toestand in die toestand heeft voorgedaan die van invloed is op (de 
nature à influencer) het recht op uitkeringen of het bedrag ervan. Indien de persoon waarmee de 
werkloze  samenwoont  op  het  ogenblik  van  de  uitkeringsaanvraag  of  bij  de  aanvang  van  de 
samenwoning geen zelfstandige was maar dat nadien wordt, moet de werkloze daarvan daarom ook 
aangifte doen. (Cass. 4 maart 1981, A.C. 1980-1981, 744. Zie ook L. VAN ROMPAEY, A. UYTTENHOVE en 
D. SIMOENS,  Sancties in de werkloosheid,  Gent,  Mys & Breesch,  1999, p.  10, voetnoot  23 en de 
verwijzingen naar ongepubliceerde rechtspraak; De Werkloosheidsgids, Focus, s.l., s.d., 2.3, p. 39 en 
40).



584 HOF VAN CASSATIE 26.2.02 - Nr. 131 

(E.)

ARREST

(A.R. P.00.1144.N)

HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 2000 door het Hof van Beroep te Ant-

werpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appèlrechters het vermoeden dat eiseres een zelfstandige 

activiteit uitoefende niet afleiden uit haar hoedanigheid van onbezoldigde zaak-
voerster, maar uit de omstandigheid dat zij op grond van die hoedanigheid krach-
tens artikel 3, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 29 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uit-
voering van het voormelde koninklijk besluit nr. 38 tot een verzekeringsplicht 
aan het sociaal statuut der zelfstandigen gehouden was;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, de ap-

pèlrechters het bewijs van de uitoefening van een zelfstandige activiteit door ei-
seres niet afleiden uit een toepassing van het wettelijk vermoeden zoals bepaald 
in artikel 3, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 29 juli 1967 hou-
dende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoe-
ring van het voormelde koninklijk besluit nr 38;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de verplichting opgelegd door artikel 50 Werkloosheidsbe-

sluit 1991 om aangifte te doen van de samenwoonst met een zelfstandige op het 
tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, in-
houdt aangifte te doen van zulk samenwonen wanneer het bestaat bij de uitke-
ringsaanvraag of, wanneer zulks niet het geval is, bij de aanvang van zulk sa-
menwonen;

Dat eiseres is veroordeeld om op 14 april 1994 geen aangifte te hebben gedaan 
toen haar dochter met wie ze samenwoont, een zelfstandige activiteit begon uit te 
oefenen;

Dat het onderdeel in zoverre dat aanvoert dat er geen aangifteverplichting be-
stond omdat eiseres reeds voordien met haar dochter samenwoonde toen deze 
nog geen zelfstandige activiteit uitoefende, faalt naar recht;

Wat het tweede en het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres wegens de telastleggingen B1, B2 en C tot één straf 
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werd veroordeeld, namelijk een geldboete van honderdvijftig frank;
Dat deze straf naar recht is verantwoord door het bewezen verklaren van de te-

lastlegging B2 (geen aangifte van samenwoonst met een zelfstandige);
Dat de onderdelen enkel betrekking hebben op de telastleggingen B1 en C;
Dat zij bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. L. Eliaerts, Antwerpen.

Nr. 132

2° KAMER - 26 februari 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
VERDOVENDE MIDDELEN - INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS TEN 
AANZIEN VAN EEN IN HET BUITENLAND VERVOLGDE DEELNEMER - GEVOLG TEN AANZIEN VAN EEN IN 
BELGIË VERVOLGDE BEKLAAGDE.

2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST TER UITVOERING 
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 73.2 - VERDOVENDE MIDDELEN - 
INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - GECONTROLEERDE AFLEVERING - VOORAFGAANDE TOESTEMMING.

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST TER UITVOERING 
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 71.1 - VERDOVENDE MIDDELEN - 
INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES TEGEN DE SLUIKHANDEL IN 
VERDOVENDE MIDDELEN EN PSYCHOTROPE STOFFEN VAN 20 DEC. 1988.

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST TER UITVOERING 
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 73 - VERDOVENDE MIDDELEN - 
INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - GECONTROLEERDE AFLEVERING - VERDRAG VAN DE VERENIGDE 
NATIES TEGEN DE SLUIKHANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN EN PSYCHOTROPE STOFFEN VAN 20 
DEC. 1988.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VERDOVENDE MIDDELEN - 
INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - GECONTROLEERDE AFLEVERING - WETTIGHEID - ARTIKEL 73, 
OVEREENKOMST VAN 19 JUNI 1990 TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN VAN 14 
JUNI 1985 - VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES TEGEN DE SLUIKHANDEL IN VERDOVENDE 
MIDDELEN EN PSYCHOTROPE STOFFEN VAN 20 DEC. 1988.

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - VERDOVENDE MIDDELEN - 
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INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - GECONTROLEERDE AFLEVERING - REGELMATIGHEID.

7º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - INTERNATIONALE SLUIKHANDEL - 
GECONTROLEERDE AFLEVERING - ARTIKELEN 71 EN 73, OVEREENKOMST VAN 19 JUNI 1990 TER 
UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN VAN 14 JUNI 1985 - VERDRAG VAN DE 
VERENIGDE NATIES TEGEN DE SLUIKHANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN EN PSYCHOTROPE STOFFEN 
VAN 20 DEC. 1988.

1º Nu elke Staat krachtens zijn  eigen soevereiniteit  op grond van zijn  eigen wetgeving  
strafvervolgingen instelt en de rechtmatigheid ervan beoordeelt en de deelnemers aan  
een internationaal drugstransport afzonderlijk kunnen worden vervolgd in de respectieve  
landen waar zij de feiten hebben gepleegd, strekt de onregelmatigheid van het bewijs ten  
aanzien van een deelnemer die in het buitenland wordt vervolgd zich niet  uit tot  een 
latere deelnemer aan hetzelfde drugstransport die in België wordt vervolgd1 

2º  Nu  noch  art.  73.2  van  de  Schengenuitvoeringsovereenkomst,  noch  enige  wettelijke  
bepaling  van  het  interne  recht  of  enig  algemeen  rechtsbeginsel  vereist  dat  de  
voorafgaande toestemming tot het doen plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering  
schriftelijk  zou  worden  verleend,  stelt  de  rechter  in  feite  vast  of  voorafgaandelijk  
toestemming is gegeven.

3º  Krachtens  art.  71.1  van  de  Schengenuitvoeringsovereenkomst  blijft  het 
Sluikhandelverdrag van 20 december  1988 ook  in  relatie  tussen de Schengenstaten  
geheel van kracht. 

4º, 5°, 6° en 7° In de context van art. 1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20  
december  1988 en art.  73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst  sluit  het  op de 
gecontroleerde  aflevering  uitgeoefende  toezicht  niet  uit  dat  bewarende  maatregelen  
worden  genomen  om te  voorkomen dat  de  verdovende middelen  ongemerkt  worden  
weggehaald  of  om een  betrapping  op  heterdaad  mogelijk  te  maken,  zoals  door  het 
verplaatsen van een container  met  verdovende middelen  en het  terugplaatsen ervan 
onder  politiebegeleiding,  zodat  deze  opsporingsmethode  wettig  is  en  het  daardoor 
verkregen bewijs regelmatig2.

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P. 01.1473.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 september 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
A. Van eiser R. H. 

1 Zie cass., 30 mei 1995, AR nr P.93.0946.N, nr 267 met concl. van advocaat-generaal Goeminne.
2 Zie  P.  TRAEST en  J.  MEESE,  Belgisch  rapport  in  P.J.P.TAK  (ed.),  Heimelijke  opsporing  in  de 
Europese Unie. De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese  
Unie, Antwerpen, Intersentia, 63.



Nr. 132 - 26.2.02 HOF VAN CASSATIE 587 

Hij stelt in een memorie vijf middelen voor. Deze middelen zijn als volgt ge-
steld:

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging;
- artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan het ten laste gelegde drugmisdrijf en 

hierbij oordeelt:
"Dat de verdediging niet aannemelijk maakt dat in de aanvangsfase in Venezuela niet-

toelaatbare politietechnieken werden gehanteerd;
Dat de elementen vervat in het Venezolaanse dossier niet nodig zijn om zich te verdedi-

gen tegen het in België weerhouden drugmisdrijf, nu het niet bewezen wordt, noch aanne-
melijk wordt gemaakt dat het om een undercoveroperatie ging;

Dat een eventuele 'gecontroleerde zending' wettelijk mogelijk is;
Dat  bovendien  het  internationaal  recht  specifiek  voorziet  dat  bij  een  internationaal 

drugtransport de verschillende deelnemers aan een organisatie in de respectievelijke lan-
den waar zij de feiten pleegden, afzonderlijk kunnen vervolgd worden."

Grieven
Eiser in zijn beroepsconclusie van 13 juni 2000 uitvoerig heeft geargumenteerd met 

verwijzing naar en onderbouw met gegevens uit de strafbundel dat het blijkbaar reeds 
ging om een gecontroleerde aflevering van verdovende middelen vanuit Venezuela naar 
België en dat de rechtsgrond van dergelijke gecontroleerde aflevering niet gekend is; dat 
eiser namelijk in concreto argumenteerde dat vóóraleer de container met de verdovende 
middelen aankwam in de haven van Rotterdam, inzake dit drugtransport reeds precieze 
politieberichten werden opgesteld en verzonden met diverse concrete gegevens (schip - 
container -  lading - transportdocumenten -  transportpartijen -  verbergingswijze van de 
drugs), verkregen van de politie van Venezuela (met verwijzing in de beroepsconclusie 
naar de twee Interpolberichten aanwezig in de strafbundel en deze beide Interpolberichten 
vermelden tevens Antwerpen als haven van bestemming; zie randnummer 3.1, pagina 3 
van de beroepsconclusie).

Dat in dit betreffende deel van de beroepsconclusie ook op verschillende plaatsen wordt 
verwezen naar fragmentarische gegevens uit het Venezolaanse strafdossier zoals deze in-
cidenteel gekend zijn in het Belgisch dossier om nogmaals de stelling van een gecontro-
leerde aflevering, desgevallend met infiltratie, te onderlijnen en zeer aannemelijk te ma-
ken (zie de pagina's 4-5 van de beroepsconclusie).

Dat zolang het O.M. de door eiser opgevraagde gegevens niet voorbrengt, de rechten 
van verdediging van eiser als beklaagde zijn geschonden. Het O.M. heeft namelijk bij un-
dercover-operaties de plicht te zorgen voor voldoende transparantie zodat de verdediging 
in de latere strafprocedurale fase ten gronde ter fine van uitoefening van zijn rechten een 
controle kan uitoefenen over de gehanteerde bijzondere en ingrijpende onderzoeksmetho-
den en kan nazien of de toelaatbaarheidsgrens niet is overschreden.

Dat wanneer het O.M. deze gegevens niet voorbrengt, iedere controle door eiser als be-
klaagde onmogelijk wordt gemaakt en diens recht van verdediging manifest wordt ge-
schonden.

Dat het niet is omdat deelnemers aan een internationaal drugtransport in de verschillen-
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de landen waarin zij de feiten pleegden afzonderlijk kunnen vervolgd worden, dat de op-
sporingsmethoden die voorafgaand in andere landen werden gehanteerd m.b.t. het mis-
drijfvoorwerp dat geheel identiek is, voor deze latere personen, niet dienen in rechte be-
oordeeld te worden in het land waarin navolgend een deelnemer ingevolge zijn aldaar ge-
pleegd aandeel m.b.t. hetzelfde corpus delicti wordt vervolgd en dit vanuit de eerbiediging 
van het recht van verdediging van deze deelnemer aan wie een (navolgend) strafbaar aan-
deel wordt ten laste gelegd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te oordelen dat eiser het niet aannemelijk 
maakt dat in de aanvangsfase in Venezuela niet-toelaatbare politietechnieken werden ge-
hanteerd en dat het om een undercover-operatie ging, de beroepsconclusie van eiser van 
13 juni 2000 uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en alzo 
de bewijskracht ervan schendt, de uitoefening van het recht van verdediging van eiser on-
mogelijk maakt en dat het evenmin regelmatig antwoordt op de conclusie van eiser waarin 
deze stelt dat het niet geweten is welke rechtsgrond aan de basis ligt van de gecontroleer-
de aflevering en het O.M. deze rechtsgrond dient aan te geven, door louter te stellen dat 
een eventuele gecontroleerde zending wettelijk mogelijk is, met een schending tot gevolg 
van het in het middel aangewezen beginsel en de aangewezen bepalingen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 73.1 en 73.2 van de overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het te 

Schengen gesloten akkoord van 15 juni 1985, goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993 
(B.S. 15 oktober 1993), de circulaire van 24 april 1990 van de minister van justitie over 
bijzonder opsporingstechnieken;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest inzake de gecontroleerde aflevering van verdovende middelen tus-

sen Nederland en België oordeelt:
"Dat er geen onregelmatigheid van de gecontroleerde levering bestaat;
Dat artikel 73.2 SUO nergens spreekt van een schriftelijke toestemming;
Dat overigens uit het strafdossier duidelijk blijkt dat er wel degelijk een toestemming 

bestond van de Nederlandse autoriteiten;
Dat de Belgische rechtsorde (artikel 73.1 SUO) evenmin enige voorafgaande schriftelij-

ke toestemming vereist voor een gecontroleerde zending;
Dat de omzendbrief(ven) van de minister van justitie, voor zover het hof [van beroep] 

bekend, geen sanctie voorzien indien de circulaire niet wordt nageleefd;
Dat  evenmin wordt  aangetoond dat  de  Nederlandse regelgeving dienaangaande [in] 

sanctie voorziet;
Dat er evenmin schending van de rechten van de verdediging bestaat nu de medewer-

king van de Nederlandse overheid bekomen werd op eenvoudig mondeling verzoek;
Dat de goedkeuring in Nederland bestond, blijkt uit de volledige medewerking die de 

Nederlandse autoriteiten verleend hebben aan de begeleiding van de gecontroleerde zen-
ding;"

2.1. Eerste onderdeel
Krachtens 73.2 van de SUO van 19 juni 1990 de beslissing tot gecontroleerde afleve-

ring bij illegale handel in verdovende middelen voor ieder geval afzonderlijk moet geno-
men worden op grond van "een voorafgaande toestemming" van elk der betrokken over-
eenkomstsluitende partijen.
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Vervolgens dient zulke gecontroleerde aflevering te worden uitgevoerd overeenkomstig 
de grondwet en de nationale rechtsorde van de bij de gecontroleerde aflevering betrokken 
Schengenstaten en dit bij toepassing van artikel 73.1 SUO.

Teneinde enige latere rechterlijke controle mogelijk te maken aangaande deze bijzonde-
re en ingrijpende opsporingsmethode inzake verdovende middelen (bv. bij een "voorwaar-
delijke" toestemming tot gecontroleerde aflevering), dient evident een schriftelijke toe-
stemming van de bevoegde autoriteit te bestaan. Conform het beginsel uitgedrukt in arti-
kel 73.2 SUO moet aldus bij iedere gecontroleerde aflevering afzonderlijk een vooraf-
gaande of anterieure schriftelijke toestemming bestaan.

Vervolgens maakt de Belgische ministeriële omzendbrief van 24 april 1990 over bij-
zondere opsporingstechnieken geen onderscheidt tussen "geïnfiltreerde" en "niet-geïnfil-
treerde" begeleide zendingen, en dat voor alle dergelijke operaties een schriftelijke en 
voorafgaande toestemming vereist is, en dit van de bevoegde autoriteit van zowel het be-
ginpunt als het beoogde eindpunt, zoals uiteengezet in de unanieme Belgische rechtslitera-
tuur die expliciet geciteerd werd in de beroepsconclusie van eiser.

Een verwijzing naar de nationale rechtsorde in artikel 73.1 SUO houdt voor België een 
verwijzing in naar de ministeriële circulaires, zodat de ministeriële omzendbrief van 24 
april 1990 deel uitmaakt van de specifieke rechtsregels na te leven ingevolge het internati-
onaal-rechtelijk voorschrift uit artikel 73.1 SUO en aldus minstens door middel van deze 
internationaal-rechtelijke en primerende bepaling imperatieve rechtsregels inhoudt voor 
een gecontroleerde aflevering inzake verdovende middelen in Schengengebied waaraan 
de Belgische staat participeert; dat aldus mede bij toepassing deze regels van de Belgische 
"nationale rechtsorde" (zijnde de betreffende ministeriële omzendbrief toepasselijk via ar-
tikel 73.1 SUO) terzake in alle duidelijkheid een voorafgaande schriftelijke toestemming 
vereisen van de Nederlandse (beginpunt) en Belgische bevoegde autoriteiten (eindpunt).

Een niet-naleving van deze formele wettelijke voorschriften leidt tot de onrechtmatig-
heid van het verkregen bewijs en terzake is niet vereist dat [in] een uitdrukkelijke sanctie 
zou voorzien zijn in de omzendbrief van de minister van justitie of uitdrukkelijke sancties 
zouden voorzien [zijn] in de Nederlandse regelgeving.

Dat er wel degelijk een voorafgaande en schriftelijke toestemming nodig is voor elke 
gecontroleerde aflevering van verdovende middelen tussen Nederland en België als twee 
Schengenstaten, volgt tevens uit het eigen rechtshulpverzoek van 13 februari 1997 van de 
procureur des Konings te Antwerpen, die in betreffend rechtshulpverzoek eerst uitdrukke-
lijk akte neemt van de verleende mondelinge toestemming en vervolgens uitdrukkelijk 
verzoekt om toestemming te verlenen voor een gecontroleerde levering van verdovende 
middelen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat geen schriftelijke toestem-
ming nodig is op basis van artikel 73.2 en op basis van de Belgische rechtsorde, artikel 
73.1 en 73.2 SUO, alsmede de circulaire van 24 april 1990 van de Belgsiche minister van 
justitie over bijzondere opsporingstechnieken schendt.

2.2 Tweede onderdeel
Eiser heeft in zijn beroepsconclusie van 13 juni 2001 uitdrukkelijk geargumenteerd dat 

de noodzakelijke vereiste van een voorafgaande en schriftelijke toestemming voor elke 
gecontroleerde aflevering van verdovende middelen tussen Nederland en België als twee 
Schengenstaten, ook onmiddellijk en overduidelijk volgt uit het eigen rechtshulpverzoek 
van 13 februari 1997 van de procureur des Konings te Antwerpen, die in het betreffende 
rechtshulpverzoek eerst uitdrukkelijk akte neemt van de verleende mondelinge toestem-
ming en vervolgens uitdrukkelijk verzoekt om toestemming te verlenen voor een gecon-
troleerde levering van verdovende middelen (pagina 10 van de beroepsconclusie).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet antwoordt op dit regelmatig voorgedragen 
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verweermiddel, zodat de beslissing van de veroordeling van eiser dan ook niet regelmatig 
met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt.

2.3 Derde onderdeel
Eiser heeft in zijn beroepsconclusie van 13 juni 2001 tevens uitdrukkelijk geargumen-

teerd dat de toepasselijke ministeriële omzendbrief ook voorschrijft dat bij de gecontro-
leerde levering vanuit het buitenland, in België de nationale magistraat als centrale autori-
teit optreedt en dat uit geen enkel stuk in de strafbundel volgt dat terzake de nationale ma-
gistraat is opgetreden, zodat ook om deze reden de gecontroleerde zending in casu niet 
wettig is (nr. 7.1 in fine, pagina 10 van de beroepsconclusie).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet antwoordt op dit regelmatig voorgedragen 
verweermiddel, zodat de beslissing van de veroordeling van eiser dan ook niet regelmatig 
met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 71 en 73 van de overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het te 

Schengen gesloten akkoord van 14 juni 1985;
- artikel 1.g van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdo-

vende middelen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest inzake de gecontroleerde aflevering van verdovende middelen tus-

sen Nederland en België oordeelt dat de handelwijze van de Belgische politiediensten van 
het in bewaring nemen van de container inhoudende drugs, het verplaatsen van deze con-
tainer en het daarna terugplaatsen onder begeleiding en controle door deze politiediensten:

"...perfect kadert in de definitie van gecontroleerde aflevering zoals omschreven in het 
sluikhandelverdrag;

Dat dit verdrag stelt: gecontroleerde levering betekent de methode waarbij wordt toege-
laten dat clandestiene of verdachte zendingen van verdovende middelen, het grondgebied 
van één of meerdere landen uit-, door- of ingaan terwijl de bevoegde autoriteiten van die 
landen hiervan op de hoogte zijn en toezicht houden, teneinde personen te identificeren 
die betrokken zijn bij het plegen van in overeenstemming van artikel 3, eerste lid van het 
verdrag strafbaar gestelde feiten;

Dat het woord toezicht niet uitsluit dat er bewarende maatregelen worden genomen en 
in die zin actief wordt opgetreden, namelijk uit veiligheidsoverwegingen om te voorko-
men dat de verboden goederen ongemerkt zouden weggehaald worden...."

Grieven
Krachtens artikel 71.1 van de SUO van 19 juni 1990 de Schengenstaten slechts maatre-

gelen kunnen nemen tegen de sluikhandel in verdovende middelen met inachtneming van 
de bestaande verdragen van de Verenigde Naties, waaronder het Sluikhandelverdrag van 
20 december 1988, waardoor dit Sluikhandelverdrag van 1988 ook in relatie tussen de 
Schengenstaten geheel van kracht blijft.

Het begrip gecontroleerde aflevering wordt gedefinieerd in artikel 1, g van het Sluik-
handelverdrag van 20 december 1988 en door middel van artikel 71 SUO geïncorporeerd 
is in artikel 73 SUO.

Voormeld artikel 1, g, van het Sluikhandelverdrag "gecontroleerde levering" definieert 
als: "de methode waarbij wordt toegelaten dat clandestiene of verdachte zendingen van 
verdovende middelen, het grondgebied van één of meerdere landen uit-, door- of ingaan 
terwijl de bevoegde autoriteiten van die landen hiervan op de hoogte zijn en toezicht hou-
den, teneinde personen te identificeren die betrokken zij bij het plegen van in overeen-
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stemming met artikel 3, eerste lid van het verdrag strafbaar gestelde feiten."
De gecontroleerde levering uit artikel 73 SUO zodoende slaat op een passieve houding 

van de politie die een drugtransport continu observeert (zonder enige medewerking) en 
die pas na observatie wenst over te gaan tot arrestatie en inbeslagneming, Inbeslagneming 
en eventuele arrestatie worden alzo uitgesteld uiterlijk tot op het ogenblik waarop de goe-
deren hun uiteindelijke bestemming bereiken. De gecontroleerde aflevering is m.a.w. een 
onder permanente politiecontrole laten doorgaan van een bij  de politie bekend illegaal 
transport van goederen met het oog op een politiële interventie bij de eindbestemming; de 
gecontroleerde aflevering is derhalve ontegensprekelijk een vorm van observatie.

In casu ging het om veel meer dan een louter passief en observatief optreden van de po-
litie zoals voorgeschreven in artikel 73 SUO en artikel 1, g van het Sluikhandelverdrag. 
De Nederlandse politie heeft de drugcontainer doen overbrengen naar België. Aangeko-
men in de Antwerpse haven kwam de Belgische politie met de bestuurder van de Neder-
landse vrachtwagen overeen de container over te brengen naar een andere kade dan voor-
zien op het transportdocument. Vervolgens werd de container gelost  op een Belgische 
vrachtwagen gecharterd door de Belgische douane en werd deze container naar de kazerne 
van de Antwerpse politie gebracht. Pas 22 uren en de dag nadien werd de container terug 
opgehaald door de gecharterde Belgische vrachtwagen in de Antwerpse politiekazerne, 
werd deze op instructie van de politie overgebracht naar de juiste kade van bestemming in 
de Antwerpse haven en aldaar gelost (zie de beroepsconclusie van eiser op de pagina's 13 
tot en met 16, met verwijzing naar de overeenstemmende gegevens uit de strafbundel en 
de bevestigende getuigenis onder eed afgelegd door de leidinggevende politieambtenaar 
ter zitting van de eerste rechter).

Dergelijk actief optreden is uiteraard geen louter passieve observatie vanwege de poli-
tie zonder invloed op het geobserveerde zoals geregeld in artikel 73 SUO en artikel 1 ,g, 
van het Sluikhandelverdrag (via artikel 71 SUO inhoudelijk geïntegreerd in artikel 73 
SUO), maar wel degelijk een geinfiltreerde gecontroleerde levering betreft die in rechte 
niet gedekt is door de voormelde internationaal-rechtelijke voorschriften.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te beslissen dat het actief optreden van de po-
litie bestaande uit het in bewaring nemen van de drugcontainer, het verplaatsen ervan en 
het vervolgens terugplaatsen van de drugcontainer perfect kadert in de definitie van de ge-
controleerde aflevering uit het Sluikhandelverdrag, de in het middel aangehaalde interna-
tionaalrechtelijke bepalingen heeft geschonden.

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Fundamentele Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
- miskenning van de algemene rechtsbeginselen inzake eerbiediging van het recht van 

verdediging en de bewijsvoering in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan het ten laste gelegde drugmisdrijf en 

hierbij oordeelt op het vlak van het verkregen bewijs dat de Belgische politiediensten de 
container inhoudende drugs in bewaring namen om hem daarna te verplaatsen en vervol-
gens terug te plaatsen onder controle en:

"...Dat het verplaatsten van de container onder politiebegeleiding, zoals in casu een be-
warende maatregel is die tot de bevoegdheid van de politiediensten behoort;

Dat het terugplaatsen van de container onder begeleiding en controle nog steeds zulke 
bewarende maatregel uitmaakt met het doel een betrapping op heterdaad mogelijk te ma-
ken en geen enkele wetsovertreding inhoudt, zodat het hierna verkregen bewijs volkomen 
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legaal is;
Dat het om een perfect legale opsporingstechniek gaat".
Grieven
De strafrechter mag een misdrijf niet bewezen verklaren indien het bewijs ervan door 

een strafbare daad of op enige andere wijze werd verkregen door de met het onderzoek, de 
vaststellingen of de vervolging belaste overheid. Ook een bewijs verkregen door een han-
deling die niet verenigbaar is met de grondregelen van de strafrechtspleging of met de al-
gemene rechtsbeginselen en meer bepaald met de eerbiediging van het recht van verdedi-
ging is onwettig. Inzake het bewijs in strafzaken mogen de eigenlijke opsporings- en on-
derzoekshandelingen gewoon nooit onrechtmatig zijn.

Eiser heeft in zijn beroepsconclusie erop gewezen dat in casu de Nederlandse politie de 
drugcontainer vanuit de haven van Rotterdam heeft doen overbrengen naar België. Eén-
maal aangekomen in de Antwerpse haven kwam de Belgische politie met de bestuurder 
van de Nederlandse vrachtwagen overeen de container over te brengen naar een andere 
kade dan voorzien op het transportdocument. Vervolgens werd de container op deze ande-
re kade gelost op een Belgische vrachtwagen gecharterd door de Belgische douane en 
werd in samenspraak met de procureur des Konings te Antwerpen deze container naar de 
kazerne van de Antwerpse politie overgebracht om veiligheidsredenen (op 13.02.97 te 
20.00u). Pas 22 uren en de dag nadien (op 14.02.1997 te 18.00u) werd de container terug 
opgehaald door de gecharterde Belgische vrachtwagen in de Antwerpse politiekazerne, 
werd deze onder constante begeleiding van de politie en de douane overgebracht naar de 
juiste kade van bestemming in de Antwerpse haven en werd deze op instructie van de po-
litie aldaar gelost (zie de pagina's 13 tot en met 16 van de beroepsconclusie van eiser, met 
verwijzing naar de overeenstemmende gegevens uit de strafbundel en de getuigenissen 
onder eed afgelegd door politieambtenaar R. ter zitting van de eerste rechter).

Op deze wijze werden te Antwerpen drugmisdrijven - minstens bezit en vervoer van 
verdovende middelen op het ogenblik van het terug buiten de politiekazerne brengen van 
de drugcontainer en deze opnieuw overbrengen naar de Antwerpse haven en meerbepaald 
naar de uiteindelijke kade van bestemming - gepleegd onder instructie van de Antwerpse 
politiediensten in de betekenis van de misdrijfomschrijving uit artikel 11 van het K.B. van 
31 december 1931 [lees:1930] juncto artikel 2bis van de drugwet van 21 februari 1921.

Terzake  werden  zowel  het  materieel  als  moreel  misdrijfbestanddeel  geheel  gereali-
seerd; betreffende drugmisdrijf uit artikel 2bis van de drugwet vereist geen bijzonder op-
zet.

De verdovende middelen namelijk nadat deze in beslag waren genomen - het verblijf 
van de drugcontainer in de nacht van 13 op 14 februari 1997 in de Antwerpse politieka-
zerne kan strafvorderlijk niet anders dan als een beslag geïnterpreteerd worden -, terug 
vrij op de markt werden gebracht (opzettelijk bezit en opzettelijk vervoer), waarna drug-
misdrijven door derden konden begaan worden, en vervolgens de politie deze drugmis-
drijven kon vaststellen en kon overgaan tot een nieuwe (tweede) inbeslagneming en arres-
tatie.

Het Belgische Strafrecht kent geen enkele rechtsgrond voor de politiediensten om der-
gelijke drugmisdrijven te plegen; zeker niet voor de strafbare handelwijze van het na het 
vervoeren van de verdovende middelen naar de politiekazerne, het terug vervoeren van 
reeds in beslag genomen verdovende middelen buiten de politiekazerne en deze drugs op-
nieuw actief op de markt te brengen (het lossen van de drugcontainer). Ook de opspo-
ringsambtenaar dient zich m.a.w. te houden aan de strafrechtsverbodsbepalingen uit de 
drugwet van 24 februari 1921 en een overtreding van deze strafrechtsnormen is slechts 
aanvaardbaar wanneer het steunt op een in de wet omschreven rechtvaardigingsgrond. Het 
na beslag op verdovende middelen terug vrij op de markt brengen van deze verdovende 
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middelen kan evident niet vallen onder de bijzondere opsporingsmethode van de gecon-
troleerde aflevering (artikel 73 SUO, artikel 1 g van het Sluikhandelverdrag van 1988 en 
de ministeriële circulaire van 1990).

Door op deze wijze te handelen, hebben de met het onderzoek belaste personen tijdens 
het onderzoek drugmisdrijven gepleegd of doen plegen teneinde hierdoor en achteraf be-
wijselementen lastens eiser te kunnen verkrijgen, waardoor het bewijs lastens eiser in casu 
geheel onwettig was. Het latere P.V. van vaststellingen lastens eiser en de latere bekente-
nis van eiser zijn dan onderzoeksdaden en bewijselementen geheel gesteund op en ver-
strengeld met de onrechtmatige opsporingsmethode en zijn dan ook geheel onwettig. De 
rechter had deze bewijselementen uit het debat moeten weren en mocht hierop de schul-
digverklaring van eiser niet steunen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Door het terug actief op de markt vrijgeven ("het lossen") van voordien in beslag geno-
men goederen teneinde latere politionele vaststellingen te kunnen verrichten, hebben de 
politiediensten ook de loyauteit van de bewijsvoering manifest hebben miskend alsmede 
de waardigheid van de opsporingsinstanties, waardoor voor eiser als beklaagde in de von-
nisfase geen eerlijk proces meer bestond in de zin van artikel 6 EVRM, zoals eiser ook 
heeft ingeroepen in zijn beroepsconclusie.

Hieruit volgt dat de appèlrechter, door in het bestreden arrest te beslissen dat de politie-
diensten een perfect legale opsporingstechniek hebben aangewend en het verkregen be-
wijsmateriaal volkomen legaal is en hierop geheel en uitsluitend steunt om eiser schuldig 
te verklaren aan het ten laste gelegde misdrijf, de in het middel aangehaalde beginselen en 
bepalingen heeft geschonden en de beslissing niet naar recht verantwoordt.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- De bewijsregels in strafzaken, en meer bepaald het specialiteitsbeginsel en de algeme-

ne rechtsbeginselen die het strafprocesrecht beheersen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan het ten laste gelegde drugmisdrijf en 

hierbij oordeelt op het vlak van het verkregen bewijs;
"...dat in casu de toestemming van de Venezolaanse gerechtelijke overheden niet nood-

zakelijk was om de politionele informatie uit te wisselen via Interpol en de bekomen in-
formatie in de strafprocedure kan gebruikt worden;

Dat bovendien de uit Venezuela verkregen informatie in geen enkel opzicht als bewijs-
element wordt gebruikt en dat deze informatie niet eens enig bewijs van schuld lastens 
huidige beklaagden inhoudt...."

Grieven
Overeenkomstig het specialiteitsbeginsel uit het bewijsrecht in strafzaken, kan uitwisse-

ling van gegevens tussen politiediensten van verschillende landen slechts in de ontvan-
gende staat als bewijs in een strafrechtelijke procedure worden gebruikt, als terzake toe-
stemming werd verleend door de justitiële autoriteiten van de staat die de informatie heeft 
verstrekt.

Deze belangrijke bewijsrechtelijke specialiteitsregel voor de Schengenstaten is uitdruk-
kelijk ingeschreven in artikel 39.2 SUO van 19 juni 1990, doch deze principiële vereiste 
van toestemming bij de politiële gegevensuitwisseling geïntegreerd is in de Belgisch juri-
dische orde en alzo uiteraard ook geldt als informatie wordt verstrekt door een buitenland-
se politiedienst buiten Schengengebied.

Aldus kan informatie verstrekt door een buitenlandse politiedienst aan een Belgische 
politiedienst enkel als bewijselement in een Belgische strafprocedure aangewend worden, 
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wanneer de bevoegde justitiële autoriteit  van het land waartoe de buitenlandse politie-
dienst behoort hiertoe toestemming heeft verleend. In casu kan dan ook de informatie 
door de Venezolaanse politiedienst verstrekt - en uiteraard alle informatie en vaststellin-
gen hierop gebaseerd (in casu ontegensprekelijk de volledige strafbundel, gezien het gan-
se onderzoek juist gestart is op basis van gegevens verkregen door Interpol Wiesbaden 
van de Venezolaanse politiediensten zoals eiser ook heeft aangetoond in zijn beroepscon-
clusie met verwijzing naar de overeenstemmende stukken uit het strafdossier) - enkel als 
bewijselement fungeren mits toestemming van de bevoegde Venezolaanse gerechtelijke 
overheid. Een dergelijke toestemming van de bevoegde Venezolaanse overheid ontbreekt 
in casu, zodat de door de Belgische verbindingsofficier doorgespeelde informatie (en ui-
teraard alle  gegevens die  hieruit  voortvloeien) niet  als bewijselement kunnen gebruikt 
worden lastens eiser, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Hieruit volgt dat de appèlrechter door in het bestreden arrest te oordelen dat de toestem-
ming van de Venezolaanse gerechtelijke overheden niet noodzakelijk was, het in het mid-
del aangehaald bewijsrechtelijk specialiteits-beginsel heeft miskend.

B. Van eiser P. P.
Hij stelt in een memorie twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990;
- Algemene beginselen van het schriftelijk karakter van het onderzoek in strafzaken en 

van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de aan eiser ten laste gelegde betichtingen bewezen en 

veroordeelt  eiser  hiervoor;  het  bestreden arrest  het  door eiser  via verwijzing naar  een 
overname van de grieven ontwikkeld in de conclusies van de medebeklaagde H., ingeroe-
pen middel houdende de onrechtmatigheid van het via een gecontroleerde levering uit Ne-
derland verkregen bewijsmateriaal, verwerpt, op grond van de motieven:

"Dat er geen onregelmatigheid van de gecontroleerde levering bestaat; dat volgens de 
verdediging deze onregelmatigheid wel bestaat bij gebrek aan schriftelijke toestemming 
van de bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit;

Dat artikel 73.2 SUO nergens spreekt van een schriftelijke toestemming;
Dat overigens uit het strafdossier duidelijk blijkt dat wel degelijk een toestemming be-

stond van de Nederlandse autoriteiten;
Dat de Belgische rechtsorde (artikel 73.1 SUO) evenmin enige voorafgaande schriftelij-

ke toestemming vereist voor een gecontroleerde zending;
Dat de omzendbrief(ven) van de Minister van Justitie, voor zover zij al een formele 

bron van recht zouden zijn, voor zover het [hof van beroep] bekend, geen sanctie voorzien 
indien de circulaire niet wordt nageleefd;

Dat evenmin wordt aangetoond dat de Nederlandse regelgeving dienaangaande sancties 
voorziet;

Dat er evenmin enige schending van de rechten van verdediging bestaat nu de mede-
werking van de Nederlandse overheid bekomen werd op eenvoudig mondeling verzoek;

Dat de goedkeuring in Nederland bestond, blijkt uit de volledige medewerking die de 
Nederlandse autoriteiten verleend hebben aan de begeleiding van de gecontroleerde zen-
ding (arrest blz. 14-15)".

Grieven
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Luidens artikel 73.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990, ver-
binden de Overeenkomstsluitende partijen zich ertoe dat de gecontroleerde aflevering bij 
illegale  handel  in  verdovende middelen en  psychotrope stoffen  kan worden toegepast 
overeenkomstig hun grondwet en hun nationale rechtsorde.

Artikel 73.2 bepaalt dat de beslissing om gecontroleerde aflevering te doen plaatsvin-
den voor ieder afzonderlijk geval genomen wordt op grond van een voorafgaande toe-
stemming van elk der betrokken Overeenkomstsluitende Partijen.

Eiser liet voor het hof van beroept gelden dat deze voorafgaande toestemming schrifte-
lijk moet worden gegeven.

Overeenkomstig het algemeen beginsel van het schriftelijk karakter van het onderzoek 
in strafzaken, met betrekking tot de handelingen van het gerechtelijk onderzoek een ge-
schreven stuk moet worden opgesteld dat in het strafdossier terechtkomt en aan de straf-
rechtsmachten welke nadien geroepen zijn om over de strafvordering te oordelen, toelaat 
om de ontvankelijkheid en gegrondheid hiervan te beoordelen.

De vaststellingen gedaan naar aanleiding van een gecontroleerde levering welke niet 
beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden en de bewijselementen verzameld als gevolg 
van die vaststellingen geen veroordeling kunnen gronden.

Het bestreden arrest stelt vast dat een gecontroleerde levering werd uitgevoerd tussen 
Nederland en België met toepassing van artikel 73 van de Schengenuitvoeringsovereen-
komst, doch minstens impliciet maar zeker erkent dat hiertoe geen voorafgaande schrifte-
lijke toestemming werd verleend door elk van de betrokken landen.

Uit de enkele omstandigheid dat de Nederlandse autoriteiten hun medewerking hebben 
verleend aan de begeleiding van de gecontroleerde zending niet is af te leiden dat in casu 
een voorafgaande toestemming bestond van het hiertoe bevoegde Nederlandse overheids-
orgaan.

De vaststelling van een feitelijke medewerking evenmin afbreuk doet aan de noodzaak 
dat de strafrechtsmachten, in voorkomend geval het Hof, de regelmatigheid van de rechts-
pleging moeten kunnen nagaan, zodat de afwezigheid in het strafdossier van een aan de 
gecontroleerde levering voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse over-
heid zowel de verdediging als het Hof in de onmogelijkheid stelt om de regelmatigheid 
van de rechtspleging op dit vlak na te gaan (schending van artikel 73 van de Schengenuit-
voeringsovereenkomst van 19 juni 1990 en van de algemene beginselen van het schrifte-
lijk karakter van het onderzoek in strafzaken en van het recht van verdediging).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990;
- 1,g,van het Verdrag van 19 december 1988 van de Verenigde Naties tegen de sluik-

handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, goedgekeurd bij wet van 6 augus-
tus 1993.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest de aan eiser tenlastegelegde betichting bewezen verklaart en eiser 

hiervoor veroordeelt; het bestreden arrest hierbij het door eiser ingeroepen verweer van de 
onrechtmatigheid van het bewijsmateriaal ingevolge geïnfiltreerde levering verwerpt, op 
grond van de motieven: 

"Dat, toen de Belgische politiediensten de container inhoudende de drugs in bewaring 
namen om hem daarna te verplaatsen en vervolgens terug te plaatsen onder controle, het 
misdrijf aan beklaagde verweten, invoer van verdovende middelen, reeds lange tijd in al 
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zijn constitutieve elementen was voltrokken;
Dat het verplaatsen van de container onder politiebegeleiding, zoals in casu, een bewa-

rende maatregel is die tot de bevoegdheid van de politiediensten behoort;
Dat het terugplaatsen van de container onder begeleiding en controle, nog steeds de be-

warende maatregel uitmaakt met het doel een betrapping op heterdaad mogelijk te maken 
en geen enkele wetsovertreding inhoudt, zodat het hierna verkregen bewijs volkomen le-
gaal is;

Dat het om een perfect legale opsporingstechniek gaat;
Dat bovendien deze handelwijze perfect kadert in de definitie van gecontroleerde afle-

vering zoals omschreven in het Sluikhandelsverdrag;
Dat het verdrag stelt: 'gecontroleerde levering betekent de methode waarbij wordt toe-

gelaten dat clandestiene of verdachte zendingen van verdovende middelen, psychotrope 
stoffen, stoffen in Tabel I en Tabel II bij dit Verdrag of stoffen die deze vervangen, het 
grondgebied van één of meerdere landen, uit-, door- of ingaan terwijl de bevoegde autori-
teiten van die landen hiervan op de hoogte zijn en er toezicht op houden, teneinde perso-
nen te identificeren die betrokken zijn bij het plegen van in overeenstemming met artikel 
3, eerste lid, van het Verdrag strafbaar gestelde feiten';

Dat het woord 'toezicht' niet uitsluit dat er bewarende maatregelen genomen worden en 
in die zin actief wordt opgetreden, namelijk uit veiligheidsoverwegingen om te voorko-
men dat verboden goederen ongemerkt zouden weggehaald worden; 

Dat deze tijdelijke veiligheidsmaatregel geen uitstaans heeft met het leggen van een 
strafrechtelijk beslag, een bewuste precieze handeling met een bijzonder doel en met juri-
dische draagwijdte die blijkt uit de processtukken (arrest, blz.15).

Grieven
Luidens artikel 73.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, verbinden de Overeen-

komstsluitende Partijen zich ertoe dat gecontroleerde aflevering bij illegale handel in ver-
dovende  middelen  en  psychotrope  stoffen  kan  worden  toegepast  overeenkomstig  hun 
grondwet en hun nationale rechtsorde. 

Tot deze nationale rechtsorde behoort  het Verdrag van 19 december 1988 tegen de 
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, goedgekeurd bij wet van 6 
augustus 1993.

Luidens artikel 1,g, van dit Verdrag, houdt "gecontroleerde aflevering" de methode in 
waarbij wordt toegelaten dat clandestiene of verdachte zendingen van verdovende midde-
len, psychotrope stoffen, stoffen in Tabel I en Tabel II bij dit Verdrag, of stoffen die deze 
vervangen, het grondgebied van één of meer landen uit- of ingaan terwijl de bevoegde au-
toriteiten van die landen hiervan op de hoogte zijn en er toezicht op houden, teneinde per-
sonen te identificeren die betrokken zijn bij het plegen van, in overeenstemming met arti-
kel 3, eerste lid, van het Verdrag strafbaar gestelde feiten.

Het bestreden arrest stelt in feite vast dat de container inhoudende de drugs door de 
Belgische politiediensten in bewaring werd genomen om hem daarna te verplaatsen en 
vervolgens terug te plaatsen; de omstandigheden van deze inbewaarneming, verplaatsing 
en terugplaatsing door de verdediging worden beschreven in conclusies welke door het 
bestreden arrest niet worden weerlegd (beroepsconclusie H., blz. 15, 9, tweede en derde 
alinea en bladzijde 16, eerste alinea); aldus werd ingeroepen dat de betreffende container, 
met een Belgische vrachtwagen, gecharterd door de douane, werd overgebracht naar de 
lokalen van de politie, waar hij gedurende meer dan 22 uren werd bewaard om nadien op 
een andere plaats te worden teruggeplaatst en gelost (beroepsconclusie H., blz. 16, vierde 
alinea).
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Uit deze feitelijke vaststellingen volgt dat een dergelijk optreden niet kan beschouwd 
worden als een "toezicht" op de gecontroleerde levering in de zin van hogervermeld arti-
kel van het sluikhandelverdrag.

Een dergelijk toezicht veronderstelt dat er sprake is van een passieve houding van de 
bevoegde autoriteiten,  die  een transport  van  verdovende  middelen observeren,  zonder 
hieraan actief te participeren, teneinde via de opvolging hiervan de personen te identifice-
ren die betrokken zijn bij de strafbare feiten.

Uit hogervermelde feitelijke vaststellingen volgt, dat, in casu, sprake is van een straf-
rechtelijk beslag in de zin van de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering, 
hetgeen een voorlopige dwangmaatregel inhoudt, waarbij de bevoegde overheid, met het 
oog op de uitoefening van de strafvordering, een zaak aan de vrije beschikking van de ei-
genaar of van anderen onttrekt, en haar onder zich neemt, met als doel de in beslag geno-
men zaak in ongewijzigde toestand te bewaren met het oog op de bewijsvoering, de ver-
beurdverklaring of de teruggave.

De omstandigheid dat geen proces-verbaal van inbeslagname werd opgesteld niets af-
doet aan de intrinsieke aard van de genomen maatregel.

Het bestreden arrest aldus niet op wettelijke wijze kon besluiten tot de regelmatigheid 
van het politionele optreden in het kader van de gecontroleerde levering en tot de afwezig-
heid van een geïnfiltreerde gecontroleerde levering, en aldus van een politionele provoca-
tie (schending van de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering, 73 van de 
Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 en 1.g. van het Verdrag van 19 de-
cember 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen).

C. Van eiser A. J.
Hij stelt in een memorie één middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden;
- Artikel 14, lid 3.g van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 (B.S. 6 juli 1983);
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikel 163 Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 195 Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen, zoals reeds vermeld, in het bestreden arrest in ant-

woord op de vordering van het openbaar ministerie huidige eiser veroordeelde tot een 
hoofdgevangenisstraf van drie jaar en tot een geldboete van 1.000 frank en tot een vervan-
gende gevangenisstraf van één maand en de hoofdgevangenisstraf uitstelde gedurende een 
termijn van drie jaar doch uitgezonderd wat een gedeelte van twee jaar betreft.

Het Hof van Beroep te Antwerpen derhalve op hoger beroep van het openbaar ministe-
rie de straf verzwaard heeft,  niet door de hoofdge-vangenisstraf te verhogen maar wel 
door het effectieve gedeelte van 6 maanden naar 2 jaar te brengen.

Het hof van beroep wat betreft de schuld van huidige eiser slechts overwoog:
"Dat door de stukken van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting van dit 

Hof de schuld van beklaagde aan het hem ten laste gelegde feit bewezen is gebleven".
Wat betreft de straftoemeting het Hof van Beroep te Antwerpen de opgelegde strafmaat 

in het algemeen ten aanzien van alle schuldig bevonden beklaagden slechts motiveerde op 
grond van de volgende overweging (p. 20):
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"[...] dat het aangehouden feit bijzonder ernstig is en gevaarlijk voor de volksgezond-
heid.

[...] dat het [hof van beroep] rekening houdt met ieders individueel aandeel in de feiten, 
alsmede de strafrechtelijke voorgaanden van beklaagden evenals het motief geldgewin, 
dat bij de meesten het opleggen van een ernstige geldboete verantwoord;

Dat tevens rekening wordt gehouden met het feit dat het misdrijf gepleegd werd in ver-
eniging met een nauwkeurige planning, waarin ieder van beklaagde een specifieke rol te 
vervullen had;"

Tenslotte, het Hof van Beroep te Antwerpen, het verlenen van uitstel ten aanzien van de 
verschillende veroordeelden slechts motiveerde op grond van de volgende overweging 
(opgenomen in het beschikkend gedeelte van het arrest p. 23):

"En aangezien de veroordeelden R. H., S. D., A. J. en A. D. R. vroeger geen enkele ver-
oordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 maan-
den heeft opgelopen; dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de 
verbetering van voornoemde veroordeelden te doen verhopen;"

Grieven
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft niet op bijzondere, geïndividualiseerde wijze 

de strafmaat die het eiser oplegde, gemotiveerd. 
De strafmaat dient nochtans persoonlijk en individueel te worden bepaald en gemoti-

veerd.
De overwegingen aangaande de straftoemeting zijn zonder uitzondering algemeen van 

aard en maken geen enkel onderscheid tussen de verschillende individuele veroordeelden.
Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat andere beklaagden voor dezelfde tenlas-

teleggingen andere straffen opgelegd werden, zonder duidelijk onderscheid.
Aldus werd de beklaagde G. D. G. veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes 

jaar en tot een geldboete van drieduizend frank zonder uitstel, de beklaagde H. tot een 
hoofdgevangenisstraf van zes jaar en tot een geldboete van drieduizend frank met uitstel 
gedurende drie jaar, uitgezonderd een gedeelte van vier jaar, D. tot een hoofdgevangenis-
straf van zes jaar en tot een geldboete van drieduizend frank met uitstel gedurende drie 
jaar, uitgezonderd een gedeelte van drie jaar, de beklaagde P. tot een hoofdgevangenis-
straf van vier jaar en een geldboete van tweeduizend frank zonder uitstel en de beklaagde 
D. R. slechts tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van duizend 
frank met uitstel uitgezonderd een effectief gedeelte van 18 maanden. 

Er wordt door het hof van beroep bovendien geen enkele motivering gegeven waarom 
ten aanzien van eiser in cassatie de door de eerste rechter opgelegde straf geacht werd niet 
te volstaan en eiser in tegendeel een zwaardere straf diende te worden opgelegd. Dat er 
geen twijfel over kan bestaan dat het hof van beroep de straf ten aanzien van eiser ver-
zwaard heeft met name door het effectieve gedeelte van 6 maanden naar 2 jaar te brengen.

Verder is met betrekking tot het opleggen van een geldboete, door te stellen dat het mo-
tief geldgewin bij de meesten het opleggen van een ernstige geldboete verantwoordt, de 
motivering niet alleen niet geïndividualiseerd, vermits niet kan worden achterhaald wie 
van de beklaagden het hof van beroep bedoeld met 'de meesten'. Dat deze motivering bo-
vendien niet correct is want strijdig met het beschikkend gedeelte van het arrest, waarbij 
alle en niet 'de meeste' veroordeelden werden veroordeeld tot een geldboete.

Een onvoldoende motivering staat gelijk met een afwezigheid van motivering en de 
enige hierboven vermelde overwegingen zeker niet als voldoende motivering kunnen wor-
den geschouwd.

Bij gebreke aan de geïndividualiseerde motivering van de opgelegde straffen wekt het 
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arrest de schijn op van willekeur bij de straftoemeting.
Door zoals hierboven vermeld de strafmaat te bepalen, is het Hof van Beroep te Ant-

werpen in het bestreden arrest tekort gekomen in zijn motiveringsverplichting overeen-
komstig artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, artikel 14, lid 3, g van het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het algemeen rechtsbeginsel van het recht op 
een eerlijk proces en de rechten van verdediging, artikel 149 van de Grondwet, artikel 163 
Wetboek van Strafvordering en artikel 195 Wetboek van Strafvordering.

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van G. D. G.
Overwegende dat eiser geen middelen aanvoert;
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

B. Cassatieberoep van R. H.
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest door te oordelen dat eiser het niet aannemelijk 

maakt  dat  in  de  aanvangsfase  in  Venezuela  niet-toelaatbare  politietechnieken 
werden gehanteerd en dat het om een undercover operatie ging, van eisers con-
clusie geen uitlegging geeft, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;

Overwegende dat de appèlrechters in feite, mitsdien onaantastbaar vaststellen 
dat de verdediging niet aannemelijk maakt dat in de aanvangsfase in Venezuela 
niet-toelaatbare politietechnieken werden gehanteerd,  en dat  het  niet  bewezen 
wordt,  noch  aannemelijk  wordt  gemaakt  dat  het  om een  undercover-operatie 
ging; dat het middel, in zoverre het opkomt tegen deze vaststelling van feiten, 
niet ontvankelijk is;

Overwegende voor het overige, dat elke Staat, krachtens zijn eigen soevereini-
teit, op grond van zijn eigen wetgeving strafvervolgingen instelt en de rechtma-
tigheid ervan beoordeelt; dat dit eveneens geldt wanneer, zoals bij een internatio-
naal drugtransport, de verschillende deelnemers in de respectieve landen waar zij 
de feiten pleegden, afzonderlijk kunnen worden vervolgd;

Dat het middel, dat uitgaat van de opvatting dat de onregelmatigheid van het 
bewijs ten aanzien van een deelnemer die in het ene land wordt vervolgd, ook 
geldt met betrekking tot een latere deelnemer aan hetzelfde drugstransport, die in 
een ander land wordt vervolgd, zodra het misdrijfvoorwerp hetzelfde is, in zover-
re faalt naar recht;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de verdediging haar insinua-
ties dat de Belgische politionele overheden kennis gehad zouden hebben van alle 
details van de operatie van in het begin van het drugtransport en de verdere uit-
voering ervan lang voor de drugs in de haven van Rotterdam werden ingevoerd, 
niet aantoont noch aannemelijk maakt; dat het strafdossier precies aantoont dat 
de Belgische politiediensten niet op de hoogte waren van meer elementen dan 
hun verbindingsofficier in Wiesbaden aan informatie had doorgekregen; dat er 
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geen contacten worden aangetoond tussen Belgische verdachten die enkel ver-
volgd worden voor de invoer in België, en de Venezolaanse trafikanten;

Dat de appèlrechters zodoende eisers verweer verwerpen en beantwoorden, en 
hun beslissing dat het Venezolaanse dossier niet hoeft te worden overgelegd naar 
recht verantwoorden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel:
2.1. Eerste onderdeel:
Overwegende dat noch artikel 73.2 Schengenovereenkomst noch enige wette-

lijke bepaling van het interne recht vereisen dat de voorafgaande toestemming tot 
het doen plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering schriftelijk zou worden 
verleend; dat bij ontstentenis van wettelijk vormvereiste, de rechter in feite vast-
stelt of voorafgaandelijk toestemming is gegeven;

Overwegende dat de appèlrechters voor het overige, op de gronden die zij aan-
geven wettig beslissen dat de eventuele miskenning van omzendbrieven van de 
minister van Justitie geen nietigheid tot gevolg hebben;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest met de motivering die het bevat eisers 

verweer verwerpt en beantwoordt; dat het daarbij niet moet antwoorden op alle 
argumenten die tot staving van een middel worden aangevoerd, en die geen af-
zonderlijk middel vormen;

Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 

1988 bepaalt dat wanneer de betrokken Partijen hiermee instemmen, clandestie-
ne zendingen waarvoor gecontroleerde aflevering is overeenge-komen, kunnen 
worden onderschept en vervolgens worden doorgelaten terwijl  de verdovende 
middelen of psychotrope stoffen intact zijn of nadat zij geheel of gedeeltelijk zijn 
verwijderd of vervangen; dat overeenkomstig artikel 73.3 Schengen-uitvoerings-
overeenkomst, de leiding en de bevoegdheid tot ingrijpen berust bij de autoritei-
ten van de overeenkomstsluitende partij  op wier grondgebied de actie  plaats-
grijpt;

Overwegende dat in de context van deze bepalingen de appèlrechters hun be-
slissing dat het toezicht op de gecontroleerde aflevering niet uitsluit dat bewaren-
de maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verboden goederen 
ongemerkt zouden weggehaald worden, naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het Hof verplicht tot een onder-

zoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 71.1 van de Schengen uitvoeringsovereen-
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komst van 19 juni 1990, de Schengenstaten alle maatregelen kunnen nemen te-
gen de sluikhandel in verdovende middelen met inachtneming van de bestaande 
verdragen van de Verenigde Naties, waaronder het Sluikhandelverdrag van 20 
december 1988, waardoor dit Sluikhandelverdrag van 1988 ook in relatie tussen 
de Schengenstaten geheel van kracht blijft;

Dat artikel 1,g, van dit Sluikhandelverdrag de gecontroleerde zending defini-
eert als de methode waarbij wordt toegelaten dat clandestiene of verdachte zen-
dingen van verdovende middelen, het grondgebied van één of meer landen uit-, 
door of ingaan terwijl  de bevoegde autoriteiten van die landen hiervan op de 
hoogte zijn en er toezicht op houden, teneinde personen te identificeren die be-
trokken zijn bij het plegen van in overeenstemming met artikel 3, eerste lid van 
het verdrag strafbaar gestelde feiten; dat artikel 11.3 daaraan toevoegt dat wan-
neer de betrokken partijen hiermee instemmen, clandestiene zendingen waarvoor 
gecontroleerde aflevering is  overeengekomen, kunnen worden onderschept en 
vervolgens worden doorgelaten terwijl de verdovende middelen of psychotrope 
stoffen intact zijn of nadat zij geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd of vervan-
gen; 

Overwegende dat de appèlrechters hun beslissingen dat het verplaatsen van de 
container onder  politiebegeleiding, een bewarende maatregel  is  die  tot  de be-
voegdheid van de politiediensten behoort; dat het terugplaatsen van de container 
onder begeleiding en controle nog steeds zulke bewarende maatregel uitmaakt 
met het doel een betrapping op heterdaad mogelijk te maken, en dat het te dezen 
een perfect legale opsporingstechniek betreft waarbij het verkregen bewijs vol-
komen legaal is, naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
5. Vijfde middel:
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de informatie vanuit Venezue-

la geen bewijs van schuld lastens eiser inhoudt en niet  als  bewijs tegen hem 
wordt aangewend;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

C. Cassatieberoep van P. P.
1. Eerste middel
Overwegende dat  noch artikel  73.2 Schengenovereenkomst noch enig alge-

meen  rechtsbeginsel  vereist  dat  de  voorafgaande  toestemming  tot  het  doen 
plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering, schriftelijk zou worden verleend; 
dat het aan de rechter staat om in feite te oordelen of deze toestemming vooraf-
gaandelijk is verleend;

Overwegende dat het middel, dat opkomt tegen die beoordeling van de feiten 
door de rechter niet ontvankelijk is;

2. Tweede middel
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Overwegende dat het middel, in zoverre het het Hof wil verplichten tot een on-
derzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat in de context van voormelde bepalingen van artikel 1,g, en 
artikel 11.3 van het Sluikhandelverdrag van de Verenigde Naties van 20 decem-
ber 1988, dat krachtens artikel 71.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 
van 19 juni 1990 in de relatie tussen de Schengenstaten geheel van kracht is, 
evenals van de bepalingen van artikel 73 van deze overeenkomst, de appèlrech-
ters hun beslissingen dat het verplaatsen en het terugplaatsen van de container 
onder politiebegeleiding een bewarende maatregel is die om veiligheidsoverwe-
gingen door de politiediensten kan worden genomen, dat deze maatregel geen 
uitstaans heeft met een strafrechtelijk beslag, en dat het te dezen een perfect le-
gale opsporingstechniek betreft, naar recht verantwoorden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

D. Cassatieberoep van A. J.
Enig middel
Overwegende dat het bestreden arrest het verschil in bestraffing van de onder-

scheiden  beklaagden  verantwoordt  rekening  houdend  "met  ieders  individueel 
aandeel  in de feiten,  alsmede de strafrechtelijke voorgaanden van beklaagden 
evenals het motief geldgewin, dat bij de meesten het opleggen van een ernstige 
geldboete verantwoordt"; dat ook verwezen wordt naar de specifieke rol die ieder 
beklaagde te vervullen had; 

Overwegende dat het arrest aldus niet zegt dat het motief geldgewin niet bij al-
len aanwezig was; dat het middel in zoverre berust op een onjuiste lezing van het 
arrest;

Overwegende dat het arrest met voormelde motivering wel een individueel on-
derscheid maakt tussen de veroordeelden door te verwijzen naar het bestaan voor 
ieder van hen van omstandigheden die hen persoonlijk zijn, en die een individu-
eel aangepaste bestraffing verantwoorden; dat het zodoende nauwkeurig, maar 
op een wijze die beknopt mag zijn, de bestraffing evenals het verleende uitstel 
verantwoordt;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

E. Cassatieberoep van P. V.
Overwegende dat eiser geen middelen aanvoert;
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN,



Nr. 132 - 26.2.02 HOF VAN CASSATIE 603 

HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout, R. Verstraeten, Brussel, I. Van Mellaert, Antwerpen, 
T. De Meester, Antwerpen.

Nr. 133

2° KAMER - 26 februari 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK OF UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING - 
VERWERPING DOOR DE RECHTER - MOTIVERING.

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALGEMEEN - GEEN CONCLUSIE - VERWERPING DOOR DE RECHTER - 
MOTIVERING.

1º en 2° Door ten laste van een beklaagde een effectieve straf  uit  te  spreken sluit  de  
rechter  uit  dat  deze  beklaagde  zowel  van  de  opschorting  van  de  uitspraak  van  de  
veroordeling als van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf kan genieten; bij  
afwezigheid van desbetreffende conclusie of wanneer de beklaagde met een eventuele  
opschorting niet heeft ingestemd of om geen uitstel heeft verzocht hoeft de rechter zijn  
beslissing niet nader te motiveren1.

(H. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1650.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 oktober 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie cass., 20 juni 2000, AR P.98.1043.N, nr 383. Het O.M. concludeerde tot de vernietiging van het 
bestreden  arrest  met  verwijzing  wat  de  strafmaat  betreft,  wegens  miskenning  van  de 
motiveringsvereiste van de Probatiewet. Art. 8, § 1, eerste lid, in fine, Probatiewet bepaalt dat de 
beslissing waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, 
met  redenen  omkleed  moet  zijn  overeenkomstig  de  bepalingen  van  art.  195  Sv.  Dezelfde 
motiveringsverplichting rust op de rechter m.b.t. de beslissing omtrent de (probatie)opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling (cass., 6 dec. 1995, AR nr P.95.0691.F, nr 530; art. 3, vierde lid, in 
fine, Probatiewet). In de regel wordt deze motiveringsvereiste, van toepassing sinds 15 oktober 1994, 
opgevangen door de eigenlijke strafmotivering overeenkomstig art.  195 Sv.  Maar in  de te  dezen 
bestreden beslissing was de wettelijke minimumstraf uitgesproken, zodat de rechter straf en strafmaat 
niet nader hoefde te motiveren (cass., 13 juni 1989, AR nr 3080, nr 597).
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Tegen de beslissing op de strafvordering
1. Eerste middel
Overwegende dat de door het arrest uitgesproken straf naar recht is verant-

woord voor de telastlegging A;
Dat het middel, dat enkel de telastlegging B betreft, niet tot cassatie kan lei-

den, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat eiser voor 

de appèlrechters om een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf verzocht 
heeft;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de rechter, door ten laste van een beklaagde een effectieve 

straf uit te spreken, uitsluit dat deze beklaagde zowel van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling als van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
straf kan genieten;

Dat bij  afwezigheid van desbetreffende conclusie  of  wanneer de beklaagde 
met een eventuele opschorting niet heeft ingestemd of om geen uitstel heeft ver-
zocht, de rechter zijn beslissing niet nader hoeft te motiveren;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. Tegen de voorziening op de burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. V. Vereecke, Brugge.

Nr. 134
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2° KAMER - 26 februari 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
— STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - 
BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing die niet in laatste aanleg is  
gewezen1. (Artt. 407 en 413, Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.02.0143.N)

I Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 september 2001 op verzet 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing die niet in 

laatste aanleg is gewezen, mitsdien niet ontvankelijk is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 135

2° KAMER - 26 februari 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - VRIJHEID VAN KOMEN EN GAAN - 
VERDACHTE - INHOUDEN VAN ORIGINELE IDENTITEITSDOCUMENTEN - BEOORDELING DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT.

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING - VRIJHEID VAN KOMEN EN GAAN - 
VERDACHTE - INHOUDEN VAN ORIGINELE IDENTITEITSDOCUMENTEN - BEOORDELING DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT.

1 Cass., 26 september 1989, AR nrs 2933 en 2991, nr 57.
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1º  en  2°  Het  onderzoeksgerecht  oordeelt  onaantastbaar  op  grond  van  de  feitelijke  
gegevens die het vaststelt of een verdachte vanaf een bepaald ogenblik van zijn vrijheid  
is beroofd, meer bepaald of hij ondanks het feit dat zijn originele identiteitsdocumenten  
door de politie werden ingehouden, nog de vrijheid had om te komen en te gaan1. (Art. 2, 
5°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST

(A.R. P.02.0240.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie drie middelen aan. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende dat het onderzoeksgerecht op grond van de feitelijke gegevens 

die  het  vaststelt,  onaantastbaar  oordeelt  of  een  verdachte  vanaf  een  bepaald 
ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, meer bepaald of hij ondanks het feit dat 
zijn originele identiteitsdocumenten door de politie werden ingehouden, nog de 
vrijheid had om te komen en te gaan;

Dat de drie middelen die geheel opkomen tegen dit oordeel, niet ontvankelijk 
zijn;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 februari 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. B. Lieven, Brussel.

1 Zie cass., 18 maart 1998, AR nr P.98.0339.F, nr 153; B. DEJEMEPPE en D. MeRCKX, De voorlopige 
hechtenis tussen veiligheid en rechten van de mens, in B. DEJEMEPPE en D. MERCKX, De voorlopige 
hechtenis,  Kluwer,  2000,  15  en  CHR. DE VALKENEER en  G.  BOURDOUX,  De  arrestatie  of  de 
vrijheidsbenemingen van politionele aard, in ibid., 53.
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Nr. 136

2° KAMER - 27 februari 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN – EINDVONNIS - BEGRIP.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING - CUMULATIE EN VERBOD - 
GENEESKUNDIGE KOSTEN - VERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - GRENZEN.

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - GENEESKUNDIGE 
KOSTEN - VERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - GRENZEN.

1º  Een  vonnis  is  pas  een  eindvonnis  nadat  de  rechter  zijn  rechtsmacht  over  een 
geschilpunt volledig heeft uitgeoefend. (Art. 19, Ger.W.)

2º en 3° Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan, in voorkomend geval, van de volgens 
het  gemeen  recht  aansprakelijke  derde  slechts  het  gedeelte  van  de geneeskundige,  
farmaceutische,  chirurgische  en  hospitalisatiekosten  verkrijgen  dat  niet  door  de 
tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt wordt1.  (Artt. 28, 41, tweede 
lid, 46, § 2, en 47, eerste lid, Arbeidsongevallenwet; artt. 1382 en 1383 B.W.).

(A. e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1492.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorzieningen zijn gericht tegen de beslissingen die in hoger beroep res-

pectievelijk zijn gewezen op 23 oktober 2000, 26 maart 2001 en 15 oktober 2001 
door de Correctionele Rechtbank te Dinant.

II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen drie middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel (gericht tegen het vonnis van 26 maart 2001)
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 19 van het 

Gerechtelijk Wetboek,
doordat de partijen hoger beroep hebben ingesteld tegen het vonnis van 24 november 

1999 van de Politierechtbank te Dinant, dat, na de bij het vonnis van 26 mei 1999 bevolen 
heropening van het debat, verweerster, die het slachtoffer is geworden van een door eiser 
veroorzaakt arbeidsongeval op de weg naar en van het werk en waarvoor eiseres burger-
rechtelijk aansprakelijk is, een bedrag van 1.122.391 frank toekent ter vergoeding van de 
materiële schade ten gevolge van haar gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van 23 pct.; 
dat het bestreden vonnis van 26 maart 2001, dat de heropening van het debat beveelt, op 
dat hoger beroep beslist "dat de Politierechtbank te Dinant met het vonnis van 24 novem-
ber 1999 (lees: 26 mei 1999) definitief uitspraak heeft gedaan over de kwestie van het be-

1 Zie Cass., 26 feb. 1985, A.R. 8685, nr. 383.
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ginsel en de berekeningswijze van een vergoeding van (verweersters) materiële schade, 
bovenop de door de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende schadevergoeding, aange-
zien tegen die beslissing geen enkel hoger beroep binnen de bij wet bepaalde vormen en 
termijnen is ingesteld, en zij bijgevolg in kracht van gewijsde is gegaan, zodat (verweer-
ster) te dezen terecht de bij artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde exceptie te-
gen (de eisers) opwerpt, aangezien de eerste rechter zijn rechtsmacht over die kwestie vol-
ledig heeft uitgeoefend; dat, luidens het vonnis van 24 november 1999, alleen de toepas-
sing van die  modaliteiten het  voorwerp vormt van het  gerechtelijk  debat  dat  gevoerd 
wordt ten gevolge van de hoofdberoepen en tussengeschillen die door de betrokken partij-
en zijn opgeworpen",

terwijl verweerster in de conclusie die zij genomen had vóór het vonnis van 26 mei 
1999 van de Politierechtbank te Dinant, waartegen geen hoger beroep is ingesteld, gevor-
derd had de eisers te veroordelen om haar een vergoeding van 2.187.008 frank te betalen 
wegens de grotere inspanningen die zij zich had moeten getroosten en wegens het verlies 
van een kans op promotie tijdens de periode van gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid 
van 23 pct., omdat, zo betoogde zij, de rente die zij van de arbeidsongevallenverzekeraar 
had gekregen ter vergoeding van haar gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, niet strekte 
tot vergoeding van die twee schadeposten; dat het gevorderde bedrag van 2.187.008 frank 
voortvloeide uit de kapitalisatie, vanaf de consolidatiedatum, van 23 pct. van het netto-
jaarloon van verweerster, verhoogd met 10 pct.; de eisers in hun conclusie aan die vorde-
ring hadden tegengeworpen dat de vergoeding die de arbeidsongevallenverzekeraar onder 
de vorm van een rente had uitbetaald, de aangevoerde schadeposten had vergoed, dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van verweerster was getreden ten belope van 
het kapitaal dat hij voor de uitgekeerde rente had samengesteld, dat verweerster de forfai-
taire vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekeraar niet kon cumuleren met die wel-
ke zij volgens het gemeen recht voor dezelfde schade had verkregen, en dat verweerster, 
te dezen, niet bewees dat zij recht zou hebben op een aanvullende vergoeding, bovenop 
die welke zij  van de arbeidsongevallenverzekeraar had verkregen; de politierechtbank, 
met betrekking tot die vordering, in het dictum erop had gewezen: "materiële schade (tus-
senkomst  van  de  arbeidsongevallen-verzekeraar),  (de  rechtbank)  houdt  haar  uitspraak 
over die schade aan en beveelt de heropening van het debat"; het voormelde vonnis in de 
redenen vermeldt: "het is ontegenzeglijk bewezen dat (verweerster) door de arbeidsonge-
vallenverzekeraar wordt vergoed ten belope van een bedrag van 15.997 frank per maand; 
volgens een redelijk vaststaande rechtspraak van het Hof van Beroep te Luik, oordeelt de 
rechtbank bovendien dat de materiële schade die door kapitalisatie berekend kan worden, 
als volgt moet worden bewezen: (verweerster) moet het bewijs leveren van het netto-
maandloon dat haar tijdens het jaar vóór het ongeval is uitbetaald en de tussenkomst van 
de arbeidsongevallenverzekeraar aftrekken; als (verweerster) de documenten betreffende 
die  tussenkomst  van de arbeidsongevallenverzekeraar  niet  voorlegt,  moet  de  uitspraak 
over die schade worden aangehouden en moet tevens de heropening van het debat bevolen 
worden"; de politierechtbank, aldus, weliswaar erkent dat de schade van verweerster door 
kapitalisatie kon worden berekend op grond van haar nettoloon, zoals verweerster had 
voorgesteld, maar beslist dat er grond bestaat om van het verkregen bedrag de tussen-
komst van de arbeidsongevallenverzekeraar af te trekken, zoals de eisers hadden betoogd; 
de politierechtbank de heropening van het debat heeft bevolen om verweerster toe te laten 
de documenten betreffende de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar neer te 
leggen; de politierechtbank, bij vonnis van 26 mei 1999, bijgevolg niet heeft beslist dat 
verweerster recht zou hebben op een vergoeding voor de materiële schade ten gevolge van 
de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, "bovenop" die welke haar door de arbeidsonge-
vallenverzekeraar is uitbetaald; het recht op die vergoeding, volgens het voormelde von-
nis, evenwel noodzakelijkerwijs afhing van het bedrag van de tussenkomst van de ar-
beidsongevallenverzekeraar, dat afgetrokken moest worden van het bedrag dat door kapi-
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talisatie was geraamd op grond van het nettoloon van verweerster, en tot nul zou worden 
herleid als de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar hoger zou blijken dan dat 
bedrag; het bestreden vonnis, door te beslissen dat het vonnis van 26 mei 1999 uitspraak 
heeft gedaan over het beginsel van een vergoeding van verweersters materiële schade, 
"bovenop de door de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende schadevergoeding", aan 
het vonnis van 26 mei 1999 van de politierechtbank een interpretatie geeft die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en de bewijswaarde ervan miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het bestreden vonnis, door 
te overwegen dat verweerster de exceptie van het rechterlijk gewijsde aan de eisers kon 
tegenwerpen, met betrekking tot het beginsel van de vergoeding van haar materiële scha-
de "bovenop" de haar door de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende vergoeding, daar-
enboven artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

(...);
Derde middel (gericht tegen het vonnis van 15 oktober 2001)
schending van de artikelen 28, 41, tweede lid, 46, § 2, 47, eerste lid, van de Arbeidson-

gevallenwet van 10 april 1971, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat verweerster hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van 24 november 

1999 van de Politierechtbank te Dinant, in zoverre dat vonnis haar slechts een provisione-
le frank schadevergoeding toekent voor de tandletsels die zij verkregen heeft door het ar-
beidsongeval op de weg naar het werk, op de volgende gronden: "het is bewezen dat (ver-
weerster) tot op heden geen enkele som heeft betaald; het is ook bewezen dat de arbeids-
ongevallenverzekeraar de door (verweerster) uitgekeerde bedragen onmiddellijk zal beta-
len; dat de rechtbank derhalve een provisionele frank toekent en de overige kosten aan-
houdt, in de hoop dat de partijen een akkoord zullen kunnen bereiken zodra (verweerster) 
die kosten heeft gemaakt"; dat het bestreden vonnis van 15 oktober 2001 de eisers veroor-
deelt om aan verweerster een definitief bedrag van 94.800 frank te betalen wegens tand-
letsels, vermeerderd met de compensatoire en gerechtelijke interesten, op grond dat ver-
weerster beklemtoont  "dat  het deskundigenverslag kennelijk  bewijst  dat  zij  tandletsels 
heeft ondergaan die vergoed moeten worden, ongeacht het feit dat zij de nodige verzor-
ging al dan niet heeft laten doorvoeren, aangezien elke schade vergoed moet worden zon-
der dat zij verplicht is het bedrag van de schadevergoeding aan te wenden voor het herstel 
van de beschadigde zaak; dat de (eisers) betogen dat het eerste vonnis wat dat betreft be-
vestigd moet worden, aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar die schade moet ver-
goeden zodra de tandletsels behandeld zullen worden, omdat de wettelijke regeling de re-
gel is en artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet de geneeskundige zorgen ten laste legt 
van de arbeidsongevallenverzekeraar; dat de vordering van de burgerlijke partij moet wor-
den toegewezen krachtens het beginsel dat haar schade volledig moet worden vergoed, 
ook al laat zij de nodige herstellingen niet verrichten; dat het deskundigenverslag melding 
maakt  van  het  bestek  van  dokter  E.  Dony,  dat,  zonder  voorbehoud,  94.800  frank 
bedraagt",

terwijl de getroffene, krachtens artikel 28 van de wet van 10 april 1971, ten laste van de 
arbeidsongevallenverzekeraar recht heeft "op de geneeskundige, heelkundige, farmaceuti-
sche en verplegingszorgen en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, op de pro-
thesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn"; artikel 41, twee-
de lid, van dezelfde wet bepaalt dat "de vergoedingen van medische, farmaceutische, heel-
kundige  en  verplegingskosten  worden  betaald  aan  degene  die  deze  kosten  heeft 
gedragen"; artikel 46, § 2, bepaalt dat de arbeidsongevallenverzekeraar "verplicht is de 
vergoedingen, die voortvloeien uit deze wet te betalen binnen de bij de artikelen 41 en 42 
gestelde termijn" en dat "de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen 
betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is 
door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoe-
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dingen"; de arbeidsongevallenverzekeraar, volgens artikel 47, eerste lid, een rechtsvorde-
ring kan instellen tegen de aansprakelijke derde ten belope van de krachtens artikel 46, § 
2, eerste lid, gedane uitkeringen; de getroffene van een arbeidsongeval, krachtens de voor-
melde bepalingen, niet ervoor kan kiezen schade die door de arbeidsongevallenverzeke-
raar moet worden vergoed, zoals de door het ongeval veroorzaakte geneeskundige en pro-
thesekosten, door de aansprakelijke derde te laten vergoeden; de rechtsvordering die tegen 
de aansprakelijke derde wordt ingesteld wegens die schadeposten, die door de arbeidson-
gevallenverzekeraar moeten worden vergoed, alleen door die verzekeraar kan worden in-
gesteld, die in de rechten van de getroffene treedt ten belope van de uitbetaalde bedragen; 
de tandheelkundige kosten die verweerster ten gevolge van het ongeval heeft moeten ma-
ken, te dezen door de arbeidsongevallenverzekeraar moeten worden vergoed krachtens de 
arbeidsongevallenwet, wat het bestreden vonnis niet ontkent; verweerster bijgevolg niet 
ervoor kan kiezen die schade te laten vergoeden door eiser, die voor het ongeval aanspra-
kelijk is, en door eiseres, die voor de eerstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijk is; dat 
de overweging dat "de schade van de getroffene volledig vergoed moet worden, ook al 
laat hij de nodige herstellingen niet verrichten", niet volstaat om de beslissing naar recht 
te verantwoorden waarbij de eisers veroordeeld worden tot betaling van de door het onge-
val veroorzaakte tandheelkundige kosten, die door de arbeidsongevallenverzekeraar moe-
ten worden betaald (schending van de artikelen 28, 41, tweede lid, 46, § 2, en 47, eerste 
lid, van de wet van 10 april 1971); die beslissing de eisers blootstelt aan het risico om het 
herstel van dezelfde schade twee keer te moeten betalen, een eerste keer aan verweerster 
en een tweede keer aan de arbeidsongevallenverzekeraar, indien verweerster de herstellin-
gen laat verrichten en de betaling ervan zou vorderen van de arbeidsongevallenverzeke-
raar, die dan in haar rechten zou treden (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek).

IV. De grond van niet-ontvankelijkheid
De verweerders werpen een grond van niet-ontvankelijkheid op tegen de voor-

zieningen die zijn ingesteld tegen de vonnissen van 23 oktober 2000 en van 26 
maart 2001.

V. De beslissing van het Hof
A. Op de voorzieningen tegen het vonnis van 23 oktober 2000:
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;
B. Op de voorzieningen tegen het vonnis van 26 maart 2001:
Over de tegen de voorzieningen opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, 

hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis geen voorbereidend vonnis of een von-
nis van onderzoek is, zodat de voorzieningen hadden moeten zijn ingesteld bin-
nen een termijn van vijftien dagen te rekenen van 26 maart 2001;

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Dinant in haar vonnis van 26 
maart 2001 de heropening van het debat bevolen heeft; dat de rechtbank, door 
die beslissing, haar rechtsmacht dus niet volledig heeft uitgeoefend;

Overwegende dat, wanneer de strafrechter, die in laatste aanleg uitspraak doet, 
door een beslissing zijn rechtsmacht niet volledig uitoefent, het cassatieberoep 
tegen die beslissing, in de regel, pas ontvankelijk is na het verstrijken van de ter-
mijn van vijftien vrije dagen te rekenen van de dag na die van de uitspraak van 
de eindbeslissing;

Overwegende dat die beslissing is gewezen op 15 oktober 2001 en de op 29 
oktober 2001 ingestelde voorzieningen ontvankelijk zijn, in zoverre zij zowel ge-
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richt zijn tegen die beslissing als tegen de daarvóór gewezen voorbereidende be-
slissingen en beslissingen van onderzoek;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dus niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel:
Overwegende dat het vonnis van 26 mei 1999 van de Politierechtbank van Di-

nant vermeldt "dat het ontegenzeglijk is bewezen dat (verweerster) door de ar-
beidsongevallenverzekeraar  wordt  vergoed  ten  belope  van  een  bedrag  van 
15.997 frank per maand; (...) dat de rechtbank bovendien oordeelt dat de materië-
le schade die door kapitalisatie berekend kan worden, als volgt moet worden be-
wezen: (verweerster) moet het bewijs leveren van het nettomaandloon dat haar 
tijdens het jaar vóór het ongeval is betaald en de tussenkomst van de arbeidson-
gevallenverzekeraar aftrekken; dat als (verweerster) de documenten betreffende 
die tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar niet voorlegt, de uitspraak 
over die schade moet worden aangehouden (...)";

Overwegende dat het bestreden vonnis, door die vermeldingen, beslist dat "de 
Politierechtbank te Dinant definitief uitspraak heeft gedaan over de kwestie van 
het beginsel en de berekeningswijze van een vergoeding van (verweersters) ma-
teriële  schade,  bovenop  de  door  de  arbeidsongevallenverzekeraar  toegekende 
schadevergoeding";

Overwegende evenwel dat een vonnis, krachtens artikel 19 van het Gerechte-
lijk Wetboek, pas een eindvonnis is nadat de rechter over een geschilpunt volle-
dig heeft uitgeoefend;

Dat de politierechtbank, op een vordering die strekt tot vergoeding, volgens 
het gemeen recht, van de lichamelijke schade van een persoon die reeds is ver-
goed ingevolge de arbeidsongevallenwet, door die vermeldingen geen uitspraak 
doet over de vraag of het bedrag van de volgens het gemeen recht berekende 
schadevergoeding hoger of lager is dan de vergoeding die, ingevolge de voor-
melde wet, voor diezelfde schade is toegekend; dat zij daarentegen de herope-
ning van het debat heeft bevolen om verweerster toe te laten het bewijs te leve-
ren van het bestaan van een in haar voordeel uit te betalen saldo;

Dat de rechtbank, bijgevolg, door het voormelde vonnis van 26 mei 1999, haar 
rechtsmacht  niet  volledig  heeft  uitgeoefend  met  betrekking  tot  de  litigieuze 
kwestie van het bestaan van een volgens het gemeen recht te vergoeden schade, 
die groter zou zijn dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar reeds vergoede 
schade;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
C. Op de voorzieningen tegen het vonnis van 15 oktober 2001:
(...);
Over het derde middel:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 28, 41, tweede lid, 46, § 2, en 47, eer-

ste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de vergoedingen van 
medische, farmaceutische, heelkundige en verplegingskosten door de arbeidson-
gevallenverzekeraar worden betaald aan degene die deze kosten heeft gedragen, 
onder voorbehoud dat die verzekeraar een regresvordering kan instellen tegen de 
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voor het ongeval aansprakelijke ten belope van de gedane uitkeringen;
Dat de getroffene, in voorkomend geval, van de gemeenrechtelijk aansprakelij-

ke alleen het gedeelte van de voormelde kosten kan verkrijgen dat niet door de 
tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt wordt;

Overwegende dat het vonnis de voor het ongeval aansprakelijke en de burger-
rechtelijk aansprakelijke veroordeelt om aan de getroffene van het ongeval de 
kosten van de behandeling van de tandletsels terug te betalen, en dit "krachtens 
het beginsel dat haar schade volledig moet worden vergoed, ook al laat zij de no-
dige herstellingen (van die letsels) niet verrichten";

Overwegende dat de appèlrechters, op die gronden, hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste, derde en 

vierde onderdeel van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cas-
satie;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de vonnissen van 26 maart 2001 en 15 oktober 2001, in zoverre zij 

uitspraak doen over de materiële schade ten gevolge van de gedeeltelijke blijven-
de ongeschiktheid van verweerster, alsook het vonnis van 15 oktober 2001, in 
zoverre het uitspraak doet over de vergoeding van de tandletsels;

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

deeltelijk vernietigde vonnissen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening tegen het vonnis van 

23 oktober 2000;
Veroordeelt verweerster in drie vierde van de kosten van de voorzieningen te-

gen de vonnissen van 26 maart en 15 oktober 2001 en veroordeelt elke eiser in 
een achtste van die kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 
zitting houdende in hoger beroep.

27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. De Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Chamberland, Marche-en-Famenne.

Nr. 137

2° KAMER - 27 februari 2002

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - Begrip.
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De  schorsing  van  de  verjaring  van  de  strafvordering  kan  alleen  voortvloeien  uit  een  
wettekst  die  ze  voorschrijft,  of  uit  een  wettelijk  beletsel  dat  de  berechting  van  de  
strafvordering  verhindert;  zo  wordt  de  verjaring  van  de  strafvordering  niet  geschorst  
gedurende de tijd die nodig is voor de tenuitvoerlegging van een onderzoeksopdracht,  
zoals de tijd die een deskundige wijdt aan het vervullen van zijn opdracht, noch tijdens 
het afzonderlijk onderzoek ten laste van een deskundige, aangezien dat geen wettelijk  
beletsel vormt voor de berechting van de zaak1. (Artt. 21 en 24, V.T.Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1595.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 23 oktober 2001 van het Hof 

van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser  stelt  een middel  in  een memorie voor,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat de schorsing van de verjaring van de strafvordering alleen 

kan volgen uit een wettekst die ze voorschrijft, of uit een wettelijk beletsel dat de 
berechting van de strafvordering verhindert;

Overwegende  dat,  aldus,  de  verjaring  van  de  strafvordering  niet  geschorst 
wordt gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van een onderzoeksop-
dracht,  zoals de tijd die een deskundige wijdt  aan het  vervullen van zijn op-
dracht;

Overwegende dat de verjaring evenmin geschorst wordt tijdens het afzonder-
lijk onderzoek ten laste van een deskundige, aangezien dat geen wettelijk belet-
sel vormt voor de berechting van de zaak;

Overwegende dat  de kamer van inbeschuldigingstelling,  vaststelt  "dat  meer 
dan vijf jaar verstreken zijn sinds 10 maart 1993, de laatste daad die de verjaring 
van de strafvordering heeft gestuit, bedoeld in het vorig arrest van 23 mei 1996"; 
dat zij bij onstentenis van enige grond tot schorsing van die verjaring, haar be-
slissing dat de strafvordering met betrekking tot de feiten, "gepleegd op een on-
bepaalde datum tussen 23 maart 1988 en 14 oktober 1988", vervallen was op de 
datum van het bestreden arrest, naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

1 Zie Cass., 19 jan. 1982, nr. 298.
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ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

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

27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Libouton, Motte-de Raedt en de Raedt, Brussel.

Nr. 138

2° KAMER - 27 februari 2002

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN – ONWETTIGHEID - 
GEVOLGEN.

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - ONWETTIGHEID 
- CASSATIE – OMVANG - GRENZEN.

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE STRAFFEN - GEEN CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - GEVOLG.

1º en 2° De onwettigheid van de beslissing die uitspraak doet over het verval van het recht  
een motorrijtuig te besturen wegens bepaalde misdrijven, strekt zich uit tot het geheel  
van de sancties  die  de voormelde misdrijven  straffen  alsook tot  de bijdragen tot  het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die met die  
misdrijven verband houden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de 
rechter  de misdrijven bewezen verklaart,  wanneer  de  vernietiging uitgesproken wordt  
wegens een grond die geen verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, 
wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het gebrek aan 
motivering van de keuze van de straf  van verval  van het  recht tot  sturen en van de  
termijn ervan1.

3º De vernietiging van de beslissing over de aan de beklaagde opgelegde straffen, brengt  
de vernietiging niet mee van de eindveroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke  
partij die geen regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld; het Hof stelt evenwel vast dat  
de  beslissing  die  de  burgerrechtelijk  aansprakelijke  partij  tot  betaling  van  de boeten 
veroordeelt, zonder voorwerp is geworden2.

1 Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. eerste adv.-gen. du Jardin; 16 feb. 
2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127; 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178; 21 maart 2000, A.R. 
P.98.0605.N, nr. 192.
2 Zie Cass., 1 april 1998, A.R. P.97.1701.F, nr. 184; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging,  
Kluwer, tweede uitg., 1999, blz. 1023, nr. 2401.
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(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1606.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen een in hoger beroep gewezen vonnis van 24 

oktober 2001 van de Correctionele Rechtbank te Aarlen.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 163, inzonderheid tweede lid, en 195, tweede en derde lid, van het Wetboek 

van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis bevestigt gedeeltelijk de beroepen beslissing, die eiser wegens de 

hem verweten telastlegging B (schending van artikel 34, § 2, 3°, van het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegver-
keer) veroordeelt tot een geldboete van 200 frank, plus 1.999 deciemen en gebracht op 
40.000 frank of tot een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen, jegens hem het 
verval uitspreekt van het recht om gedurende twee maanden de motorrijtuigen van de ca-
tegorieën A3, A, B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, te besturen, hem wegens de te-
lastleggingen C, E en F veroordeelt tot een enkele geldboete van 300 frank, plus 1.999 de-
ciemen en gebracht op 60.000 frank, of tot een vervangende gevangenisstraf van vijftien 
dagen, en op grond daarvan het verval uitspreekt van het recht om gedurende zes maan-
den de motorrijtuigen van de categorieën A3, A, B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, 
DE, te besturen, hem veroordeelt om twee keer een vergoeding van 10 frank, plus 1.990 
deciemen en gebracht op twee keer 2.000 frank, te betalen aan het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, hem veroordeelt in de kosten, begroot op een 
bedrag van 3.199 frank, met inbegrip van de vergoeding van 1.000 frank, opgelegd bij ar-
tikel 91, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 21 december 1993, en hem, in solidum met de burgerrechtelijk aan-
sprakelijke partij, in de appèlkosten veroordeelt, die voor de Staat zijn begroot op een be-
drag van 2.192 frank, op grond dat "de gegevens van de zaak de door de eerste rechter uit-
gesproken geldboeten en vervallenverklaringen van het recht tot sturen verantwoorden". 

Grieven
De appèlrechter die het verval van het recht tot het besturen van enig motorvoertuig uit-

spreekt, door "naar de gegevens van de zaak" of "naar de zwaarwichtigheid van de mis-
drijven" te verwijzen, zonder weliswaar beknopt maar nauwkeurig de concrete omstandig-
heden te vermelden die, te dezen, de toepassing van een dergelijke maatregel verantwoor-
den, miskent de bijzondere motiveringsverplichting van de keuze van de straf en de straf-
maat.

Artikel 163, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, bepaalt uitdrukkelijk dat 
"wanneer het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip en het 
geleiden van een rijdier wordt uitgesproken, het vonnis eveneens nauwkeurig maar op een 
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wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom deze straf wordt gekozen. Het 
rechtvaardigt bovendien de duur ervan".

Artikel 195 van dat wetboek, dat van toepassing is op de correctionele rechtbanken, be-
paalt eveneens dat "het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de 
redenen vermeldt waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, 
dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Het rechtvaardigt bovendien de straf-
maat voor elke uitgesproken straf of maatregel (...)" en voegt in het derde lid daaraan toe 
dat "het tweede lid niet van toepassing is wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad 
van beroep, behalve wanneer zij een verval van het recht tot het besturen van een voer-
tuig, een luchtschip en het geleiden van een rijdier uitspreekt".

Het bestreden vonnis verwijst op een abstracte wijze en zonder verdere verduidelijking 
naar de "gegevens van de zaak", zodat niet kan worden bepaald welke de concrete gege-
vens zijn op grond waarvan het, met bevestiging van het bestreden vonnis, de vervallen-
verklaringen van het recht tot sturen uitspreekt. Zodoende voldoet het bestreden vonnis 
niet aan de bijzondere motiveringsverplichting die door de in het middel bedoelde bepa-
lingen opgelegd wordt.

De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot het besturen van 
een voertuig strekt zich uit tot de volledige veroordeling die opgelegd wordt wegens het 
misdrijf waarvoor het verval is uitgesproken.

De uit te spreken vernietiging van de beslissing op de jegens de beklaagde, eiser, inge-
stelde strafvordering strekt zich uit tot de veroordeling van de burgerrechtelijk aansprake-
lijke partij, tot de betaling van de geldboeten en de kosten van de strafvordering, die we-
gens die vernietiging zonder voorwerp is geworden.

IV. De beslissing van het Hof
Overwegende dat  de correctionele rechtbank, die  in hoger beroep uitspraak 

doet, zijn beslissing overeenkomstig artikel 195, tweede en derde lid, van het 
Wetboek  van  Strafvordering,  met  redenen  moet  omkleden,  door  nauwkeurig, 
maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen te vermelden waarom zij de 
beklaagde de straf van het verval van het recht tot sturen oplegt en door vervol-
gens de strafmaat te rechtvaardigen;

Overwegende dat het beroepen vonnis, met bevestiging van het beroepen von-
nis, eiser met name veroordeelt tot twee straffen van verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig, de ene voor een duur van twee maanden wegens de 
telastlegging B (weigering, zonder wettige reden, om een bloedproef te onder-
gaan) en de andere voor een duur van zes maanden, wegens de telastleggingen C 
(sturen in staat van dronkenschap), E (niet in staat te zijn geweest te sturen) en F 
(zijn voertuig niet goed in de hand te hebben gehad) samen, maar voor beide 
straffen een uitstel verleent van drie jaar voor de helft ervan;

Overwegende dat de appèlrechters beslissen "dat de gegevens van de zaak de 
door de eerste rechter uitgesproken geldboeten en verval van het recht tot sturen 
verantwoorden; dat, evenwel, de rechtbank, wegens het ontbreken van een speci-
fiek gerechtelijk verleden, onder de wettelijke voorwaarden waaraan hij voldoet, 
[eiser] gedeeltelijk uitstel verleent voor de door de eerste rechter uitgesproken 
vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van een voertuig; dat te ho-
pen valt dat die maatregel zijn verbetering zal bevorderen", dat zij zodoende niet 
nauwkeurig de reden voor de keuze van beide straffen of van de duur ervan heb-
ben vermeld;
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Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat  de vervallenverklaringen van het recht  tot  sturen een be-

standdeel zijn van de straffen die aan eiser zijn opgelegd wegens de telastlegging 
B, enerzijds, en de telastleggingen C, E en F, anderzijds, zodat de onwettigheid 
zich uitstrekt tot het geheel van de sancties die de voormelde misdrijven straffen, 
alsook tot de bijdragen tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden, die met die misdrijven verband houden; dat die onwet-
tigheid evenwel geen weerslag heeft op de schuldverklaringen in verband met 
die misdrijven;

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

Overwegende dat, wegens de hierna uit te spreken vernietiging van de beslis-
sing over de straffen die aan eiser, beklaagde, opgelegd worden, de beslissing 
waarbij de naamloze vennootschap Snack Express als burgerrechtelijk aanspra-
kelijke partij tot betaling van de geldboeten veroordeeld wordt, zonder voorwerp 
is geworden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de straffen 

die aan eiser opgelegd worden wegens de telastlegging B en wegens de telastleg-
gingen C, E en F, en hem veroordeelt om twee keer een bijdrage van 2000 frank 
te betalen aan het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden;

Verwerpt de voorziening voor het overige;
Zegt dat de beslissing waarbij de naamloze vennootschap Snack Express ver-

oordeeld wordt in de betaling van de geldboeten, zonder voorwerp is geworden;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorziening en laat de an-

dere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâ-

teau, zitting houdende in hoger beroep.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 139

2° KAMER - 27 februari 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
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REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 15 - ARTIKEL 15.2 – KRUISEN - DRAAGWIJDTE.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 15 - ARTIKEL 15.2 - VERPLICHTING OM TE VERTRAGEN - 
VOORWAARDEN.

1º Zelfs als hij erop kan rekenen dat de weggebruiker die uit de tegenovergestelde richting 
komt, hem doorgang zal verlenen, kan de bestuurder van wie het doorrijden niet door  
een hindernis belemmerd wordt, zich niet op art. 15.2, Wegverkeersreglement, beroepen 
om zich te onttrekken aan de verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven1. (Artt. 9.3 en 15.2, Wegverkeersreglement 1975).

2º  De  bij  art.  15.2,  tweede  lid,  Wegverkeersreglement,  opgelegde  verplichting  om  te  
vertragen  en  zo  nodig  te  stoppen,  veronderstelt  dat  de  weggebruiker  die  uit  de  
tegenovergestelde  richting  komt  zichtbaar  is  of  zijn  verschijning  op  zijn  minst  
voorspelbaar is2.

(M. e.a. T. O. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1628.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorzieningen zijn gericht tegen een vonnis dat op 25 oktober 2001 in ho-

ger beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt:
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 71, 418 en 420 van het Strafwetboek, 

8.3, tweede lid, 9.3, eerste lid, 10.1.1°, 10.1.3° en 15.2 van het koninklijk besluit van 1 de-
cember 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden vonnis vaststelt dat de door eiser en verweerder bestuurde voer-
tuigen elkaar dienden te kruisen in een straat waar de geparkeerde voertuigen zich aan 
verweerders rechterzijde bevonden; dat de voertuigen tegen elkaar zijn gebotst op een 
plaats waar de beschikbare breedte van de rijbaan, wegens een geparkeerd voertuig, was 
verminderd tot 4,05 meter; dat elke bestuurder dus over "een theoretische breedte van on-
geveer 2 meter" beschikte; dat het kruisen van de twee voertuigen "mogelijk was, aange-
zien voertuigen als deze van de beklaagden, elk ongeveer 1,60/1,70 meter breed zijn"; dat 
er vóór dat geparkeerde voertuig, in de door verweerder gevolgde richting, een vrije plaats 
van 6,5 meter lang was; dat zowel eiser als verweerder zijn vervolgd wegens de volgende 
telastleggingen: onopzettelijke slagen of verwondingen aan eiseres (inzittende van eisers 
voertuig, lichtgewond in het ongeval) en overtredingen van de artikelen 8.3, tweede lid, 
9.3,  eerste  lid,  10.1.1°  en  10.1.3°  van  het  Wegverkeersreglement,  waarbij  verweerder 
daarenboven vrijwillig is verschenen wegens overtreding van artikel 15.2, tweede lid, van 

1 Zie Cass., 29 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 72).
2 Zie Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0220.F, nr. 288.
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het Wegverkeersreglement; dat de eisers zich tegen verweerder burgerlijke partij hebben 
gesteld; dat verweerster, eigenaar van het door verweerder bestuurde voertuig, zich tegen 
eiser burgerlijke partij heeft gesteld; dat het bestreden arrest alle aan eiser verweten telast-
leggingen bewezen verklaart, hem tot een straf veroordeelt, de feiten van de aan verweer-
der verweten misdrijven niet bewezen verklaart, beslist dat eiser volledig aansprakelijk is 
voor het ongeval, hem veroordeelt om verweerster te vergoeden en de rechtbank onbe-
voegd verklaart om kennis te nemen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, op de volgende gronden: "gelet op de bijzondere plaatsge-
steldheid (bocht waaruit [eiser] kwam aangereden), de bestuurders het hun tegemoetko-
mende voertuig pas op het laatste ogenblik hebben opgemerkt: (verweerder) verklaart (ei-
sers) voertuig te hebben opgemerkt ter hoogte van huisnummer 88, waarbij het ongeval 
zich heeft voorgedaan ter hoogte van nummer 92, terwijl (eiser) beweert (verweerders) 
voertuig te hebben opgemerkt bij het uitkomen van de bocht; het litigieuze ongeval moet 
dynamisch worden ontleed door rekening te houden met de evolutie van de voertuigen op 
de rijbaan en met de reflextijd die elke bestuurder nodig heeft, en artikel 15.2, tweede lid, 
van het Wegverkeersreglement dus niet van toepassing is op verweerder, aangezien het 
hem feitelijk onmogelijk was nog verder naar rechts uit te wijken en nog minder om zich 
in een rechts van hem vrijgelaten parkeerplaats van 6.50 meter lang te storten, zelfs met 
een klein voertuig als een VW Polo; (eiser) reed kennelijk niet aan de rechterrand van de 
rijbaan, aangezien de schade aan elk voertuig is toegebracht aan de linkervoorvleugel en 
de linkerbumper en het aanrijdingspunt op de rijbaan te situeren is op 2,30 meter van de 
rechterrand in de rijrichting van die beklaagde; a contrario betekent dat dat het aanrij-
dingspunt  gesitueerd is  op 1,75 meter  van de rechterrand in  (verweerders)  rijrichting, 
waarbij die rand uit geparkeerde voertuigen bestond, wat betekende dat (verweerder) niet 
verder naar rechts had kunnen uitwijken dan hij heeft gedaan. Uit het voorgaande kan bij-
gevolg worden afgeleid dat (eiser), die (verweerders) voertuig uit de tegenovergestelde 
richting heeft zien naderen ('Ik heb een tegenligger zien naderen. Dat voertuig reed vol-
gens mij eveneens niet te snel. Wij, het andere voertuig en ikzelf, hebben onze weg voort-
gezet. Toen ik zag dat onze voertuigen elkaar zouden raken, heb ik tevergeefs geremd en 
zijn de voertuigen tegen elkaar gebotst'), is dus niet voldoende naar de rechterrand van de 
rijbaan uitgeweken, door, zo nodig, zijn snelheid aan de omstandigheden van plaats en tijd 
aan te passen";

eerste onderdeel
terwijl de eisers, in de conclusie die zij voor de correctionele rechtbank hebben geno-

men, in substantie hebben betoogd dat verweerder voor het ongeval aansprakelijk was 
omdat hij de doorgang afgedwongen had; verweerder immers verklaart eisers voertuig uit 
de tegenovergestelde richting te hebben zien naderen tegen een "wettelijke snelheid"; zijn 
betoog dus niet kan worden gevolgd wanneer hij aanvoert dat hij geen gebruik heeft kun-
nen maken van de rechts van hem gelegen vrije ruimte van 6,50 meter lang, die net vóór 
het geparkeerde voertuig gelegen was en waarin "een voertuig moeiteloos kon plaatsne-
men"; het ongeval zich net na die ruimte heeft voorgedaan; "(verweerder) dus uit voor-
zichtigheid had moeten stoppen en van die ruimte gebruik had moeten maken of, op zijn 
minst, zijn voertuig enigszins in die ruimte had moeten sturen om (eisers) doorgang mo-
gelijk te maken"; verweerder "zich (zelfs gedeeltelijk) aan de rechterkant had kunnen op-
stellen"; "(verweerders) voertuig schade aan de linkerkant heeft geleden en, bijgevolg, ge-
let op het aanrijdingspunt, moet worden vastgesteld dat (verweerder), als hij voorzichtig 
was geweest, zijn voertuig - zelfs maar gedeeltelijk - in de rechts van hem gelegen ruimte 
had gestuurd"; dat het bestreden vonnis, zonder te betwisten dat eiser tegen een "wettelij-
ke" snelheid reed, beslist dat verweerder de hem verweten feiten niet heeft begaan omdat 
hij eisers voertuig pas "op het laatste ogenblik" heeft opgemerkt en het hem bijgevolg 
"onmogelijk was om zich in een rechts van hem vrijgelaten parkeerplaats van 6.50 meter 
lang te storten, zelfs met een klein voertuig als een VW Polo"; die motivering geen ant-
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woord geeft op het middel waarin de eisers betoogden dat verweerder het voertuig van de 
eisers tegen een "wettelijke" snelheid heeft zien naderen, zodat hij de mogelijkheid had 
om, vóór de hindernis - het geparkeerde voertuig - te bereiken, zich niet in de vrije ruimte 
vóór die hindernis te "storten", maar wel om daarin "gedeeltelijk" of "enigszins" plaats te 
nemen, wat voldoende was geweest om eisers doorgang mogelijk te maken; het bestreden 
vonnis bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet);

en tweede onderdeel
terwijl artikel 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement bepaalt: "de bestuurder, 

waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de aanwezigheid van 
andere weggebruikers,  moet vertragen en, zo nodig,  stoppen om de tegemoetkomende 
weggebruikers doorgang te verlenen"; die bepaling van toepassing is, ook al bestaat er in 
theorie voldoende laterale afstand om het kruisen mogelijk te maken; hoewel de door een 
hindernis beschikbaar gelaten ruimte het kruisen moeilijk maakt (al is het in theorie mo-
gelijk), kan de bestuurder, aan wiens kant de hindernis gelegen is, zich niet ertoe beperken 
zo dicht mogelijk bij die hindernis te blijven; hij moet vertragen en, zo nodig, vóór de hin-
dernis  stoppen  om  de  tegenligger  te  laten  voorbijrijden;  die  bestuurder  artikel  15.2 
schendt als hij dat niet doet, tenzij hij die verplichting hoe dan ook niet kon nakomen, bij-
voorbeeld omdat hij niet kon voorzien dat er een tegenligger zou opduiken (artikel 71, 
Strafwetboek); het feit dat een voertuig, dat nog niet zichtbaar was, komt aangereden, niet 
noodzakelijkerwijs een omstandigheid is die niet kon worden voorzien; uit de vaststellin-
gen van het bestreden vonnis blijkt dat de beschikbare ruimte om elkaar op de plaats van 
de aanrijding te kruisen, beperkt was tot 4,05 meter, omdat er aan verweerders rechterkant 
een voertuig geparkeerd stond en het kruisen derhalve slechts "in theorie" mogelijk was, 
aangezien elk voertuig over een ruimte van ongeveer twee meter beschikte; uit de vast-
stellingen van het vonnis niet blijkt dat eiser zo snel heeft gereden dat verweerder zijn 
komst niet had kunnen voorzien en hij, wegens overmacht, niet voor de hindernis - het 
aan zijn rechterkant geparkeerde voertuig - heeft kunnen stoppen en aldus de hem bij arti-
kel  15.2,  tweede lid,  van het  Wegverkeersreglement  opgelegde verplichting niet  heeft 
kunnen nakomen; de rechtbank niet op grond van de overweging dat het aanrijdingspunt 
zich op 1,75 meter van het geparkeerde voertuig bevond en verweerder dus niet meer naar 
rechts kon uitwijken, wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder artikel 15.2, tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement niet heeft geschonden en dus geen fout heeft begaan 
die aan de basis van het ongeval lag; de beslissing van het bestreden vonnis om zich onbe-
voegd te verklaren om kennis te nemen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, bijgevolg niet naar recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement, 71, 418 en 420 van het Straf-
wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);

en derde onderdeel
terwijl artikel 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement van toepassing is, ook al 

is er, in theorie, voldoende laterale ruimte om het kruisen mogelijk te maken; de bestuur-
der die niet rijdt aan de kant van de hindernis die het kruisen bemoeilijkt, erop kan reke-
nen dat de hem tegemoetkomende weggebruiker zijn verplichting zal nakomen om te ver-
tragen en zo nodig vóór de hindernis te stoppen om hem door te laten; de bestuurder die 
aan de kant van de hindernis rijdt, weliswaar nog steeds de algemene verplichting moet 
nakomen om zo dicht mogelijk aan de rechterrand van de rijbaan te blijven, overeenkom-
stig artikel 9.3, eerste lid, van het Wegverkeersreglement, en zijn snelheid, als vereist door 
de plaatsgesteldheid, te regelen om te kunnen stoppen vóór een hindernis die kan worden 
voorzien, overeenkomstig de artikelen 10.1.1° en 10.1.3° van dat wetboek; hij evenwel 
niet verplicht is zijn snelheid zo te regelen dat hij zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan blijft, ingeval een tegemoetkomende bestuurder de hem bij artikel 15.2, tweede 
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lid, van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting niet zou naleven; uit de vast-
stellingen van het bestreden vonnis te dezen blijkt dat de ruimte die beide voertuigen ter 
hoogte van de plaats van de aanrijding hadden om elkaar te kruisen, wegens de aanwezig-
heid van een geparkeerd voertuig slechts 4,05 meter bedroeg, zodat het kruisen slechts "in 
theorie" mogelijk was, en dat verweerder, vóór dat voertuig, over een laterale vrije ruimte 
van 6,50 meter beschikte; het bestreden vonnis beslist dat eiser de hem verweten misdrij-
ven heeft gepleegd, voor het ongeval aansprakelijk is en de aan verweerster veroorzaakte 
schade moet vergoeden, omdat het aanrijdingspunt zich op 2,30 meter van de rechterrand 
van de rijbaan bevond in de door hem gevolgde rijrichting, en omdat eiser, "die (verweer-
ders) voertuig heeft zien naderen, (...) dus niet voldoende naar rechts is uitgeweken door, 
zo nodig, zijn snelheid aan de omstandigheden van plaats en tijd aan te passen"; die reden 
de beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 9.3, tweede lid, 
10.1.1°, 10.1.3° en 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. De beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem in-

gestelde strafvordering:
Over het middel:
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de bestuurder van wie het doorrijden niet door een hindernis 

belemmerd wordt, zelfs als hij erop kan rekenen dat de weggebruiker die uit de 
tegenovergestelde richting komt hem doorgang zal verlenen, zich niet op artikel 
15.2 van het Wegverkeersreglement kan beroepen om zich te onttrekken aan de 
verplichting om zelf zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blij-
ven;

Dat de appèlrechters, op grond dat, enerzijds, eiser "kennelijk niet aan de rech-
terrand van de rijbaan reed" toen hij uit een bocht kwam aangereden, en, ander-
zijds,  verweerder  in  dergelijke  omstandigheden  niet  tussen  twee  geparkeerde 
voertuigen heeft kunnen invoegen om het kruisen mogelijk te maken, hun beslis-
sing naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre de voorziening van eiser, beklaagde, gericht is tegen de beslis-
sing op de door verweerster tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
C. In zoverre de voorzieningen van de eisers, burgerlijke partijen, gericht zijn 

tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen die zij tegen verweer-
der hebben ingesteld:

Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis, tegenover de conclusie waarin de eisers betogen 

dat bestuurder R.O. zijn voertuig zelfs maar gedeeltelijk in de vrije ruimte aan 
zijn rechterkant had kunnen sturen, stelt dat, "gelet op de bijzondere plaatsge-
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steldheid (de bocht waaruit (eiser) G.M. kwam aangereden), de bestuurders de 
tegenligger pas op het laatste ogenblik hebben kunnen opmerken: (verweerder) 
R.O. verklaart (het) voertuig van M. te hebben opgemerkt ter hoogte van huis-
nummer 88, terwijl het ongeval zich heeft voorgedaan ter hoogte van nummer 
92, terwijl (eiser) M. beweert het voertuig van O. te hebben opgemerkt bij het 
uitkomen van de bocht; het litigieuze ongeval moet dynamisch worden ontleed 
door rekening te houden met de evolutie van de voertuigen op de rijbaan en met 
de reflextijd die elke bestuurder nodig heeft, en artikel 15.2, tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement dus niet van toepassing is op (verweerder) O., aangezien 
het hem feitelijk onmogelijk was nog verder naar de rechterrand van de rijbaan 
uit te wijken (...)";

Overwegende dat de appèlrechters aldus antwoorden op eisers conclusie en 
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de bij artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement opgelegde 

verplichting om te vertragen en zo nodig te stoppen, veronderstelt dat de tegen-
ligger zichtbaar is of zijn komst op zijn minst kan worden voorzien;

Dat de appèlrechters, uit de passages uit het antwoord op het eerste onderdeel 
en uit de vaststelling dat G.M., toen hij uit de bocht kwam aangereden, "kenne-
lijk niet aan de rechterrand van de rijbaan reed", afleiden dat verweerder zijn 
voertuig niet tijdig heeft kunnen invoegen in de vrije ruimte tussen twee, rechts 
van hem geparkeerde voertuigen;

Dat zij hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 140

2° KAMER - 27 februari 2002

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - KWALIFICATIE VAN HET MISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
CASSATIE.

2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
WETTELIJKE KWALIFICATIE VAN HET MISDRIJF DOOR HET HOF VAN CASSATIE – VERWIJZING - 
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GEVOLGEN.

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - MATERIËLE BESTANDDELEN.

1º Wanneer de tegenstrijdigheid van twee beslissingen geen betrekking heeft op de feiten  
maar  uitsluitend  op de kwalificatie  die  eraan  gegeven  moet  worden,  is  het  Hof  van  
Cassatie bevoegd om het karakter van die feiten te bepalen. 

2º Het rechtscollege waarbij de zaak door de verwijzing aanhangig wordt gemaakt, kan zich  
niet  onbevoegd  verklaren  wanneer  het  Hof  van  Cassatie  de  feiten  hun  wettelijke 
kwalificatie heeft gegeven. 

3º Er kan geen sprake zijn van opzettelijke slagen of verwondingen, bij gebrek aan elke  
gewelddadige  en  opzettelijke  toenadering  van  het  menselijk  lichaam  met  een  ander  
fysisch voorwerp met het mogelijk resultaat van een kneuzing, schudding of letsel1.

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN INZAKE Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1769.F)

HET HOF,
Gehoord het verslag van raadsheer de Codt en op de conclusie van advocaat-

generaal Loop;
Gelet op het arrest van het Hof van 26 mei 1999, waarbij de zaak, na regeling 

van de rechtspleging, bij het Hof van Beroep te Bergen aanhangig is gemaakt;
Gelet op het arrest van onbevoegdheid, op 31 mei 2001 door dat hof van be-

roep op verwijzing gewezen;
Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, op 24 december 2001 ge-

wezen door de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is 
verwezen, en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is ge-
hecht;

Overwegende dat het arrest van het Hof van 26 mei 1999 niet voor verzet vat-
baar is en het arrest van het Hof van Beroep te Bergen in kracht van gewijsde is 
gegaan;

Dat uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen en tussen de correctionele 
en criminele kwalificaties die opeenvolgend aan de aan A.Z. verweten feiten zijn 
toegekend, een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belem-
mert;

Dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat A.Z., bij beschikking van 18 oktober 1994 van de raadkamer 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, naar de correctionele rechtbank 
van dat rechtsgebied is verwezen wegens onopzettelijke doding door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg (telastlegging A) en wegens het niet-verlenen van 

1 Memorie van toelichting bij het Sw., vermeld door BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, 
dl. I, Brussel, 1901, blz. 489; zie Cass., 23 jan. 1991, A.R. 8511, nr. 275, met concl. adv.-gen. du 
Jardin in Bull. en Pas., 1990-91, A.R. 8511, nr. 275.
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bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert (telastlegging B), welke wanbe-
drijven bedoeld worden in de artikelen 418, 419 en 422bis van het Strafwetboek;

Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel zich bij arrest van 16 mei 
1997 onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de zaak, op grond dat 
de feiten van de telastlegging A, gesteld dat ze bewezen zijn, de misdaad schij-
nen op te leveren die door de artikelen 406 en 408 van het Strafwetboek gestraft 
worden;

Overwegende dat het Hof dat arrest van onbevoegdheid bij het arrest van 26 
mei 1999 tot regeling van rechtsgebied vernietigd heeft en de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen heeft verwezen;

Overwegende dat het Hof van Beroep te Bergen zich, bij arrest van 31 mei 
2001, op zijn beurt onbevoegd heeft verklaard, nu op grond dat de telastlegging 
A de misdaad schijnt op te leveren die door artikel 401 van het Strafwetboek 
wordt gestraft;

Overwegende dat, wanneer de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen geen 
betrekking heeft op de feiten maar uitsluitend op de hun te geven kwalificatie, 
het Hof bevoegd is om het karakter van die feiten te bepalen;

Dat het rechtscollege waarbij de zaak door de verwijzing aanhangig wordt ge-
maakt, zich niet onbevoegd kan verklaren wanneer het Hof, zoals te dezen, de 
feiten hun wettelijke kwalificatie heeft gegeven;

Overwegende dat er geen sprake kan zijn van opzettelijke slagen of verwon-
dingen bij gebrek aan enige gewelddadige en opzettelijk contact tussen het men-
selijk lichaam en een ander fysiek voorwerp, met het mogelijk resultaat van een 
kneuzing, schudding of letsel;

Overwegende dat, bijgevolg, de feiten, zoals zij zowel in het arrest van 16 mei 
1997 van het Hof van Beroep te Brussel als in het arrest van het Hof van 31 mei 
2001 van het Hof van Beroep te Bergen beschreven worden, niet de bij artikel 
401 van het Strafwetboek bedoelde misdaad kunnen opleveren; dat die feiten, 
gesteld dat zij bewezen zijn, daarentegen de in de artikelen 418, 419 en 422bis 
van dat wetboek bedoelde misdrijven vormen; dat het Hof van Beroep te Bergen 
bijgevolg bevoegd is om van de zaak kennis te nemen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het bestreden arrest van 31 mei 2001 van het Hof van Beroep te 

Bergen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, anders samengesteld.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. De Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 141

2° KAMER - 27 februari 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — ALLERLEI - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING TOT WRAKING VAN 
EEN STRAFRECHTER.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING TOT 
WRAKING VAN EEN STRAFRECHTER.

3º WRAKING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING 
TOT WRAKING VAN EEN STRAFRECHTER - CASSATIEBEROEP - VORMEN EN 
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP.

1º, 2° en 3° Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot  
wraking van een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden  
ingesteld binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn1.  
(Artt. 373 en 417, Sv.).

(N. en B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1775.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorzieningen zijn gericht tegen een arrest van 5 december 2001 van het 

Hof van Beroep te Luik.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht op de terechtzitting van 13 

februari 2002.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd op dezelfde terechtzit-

ting.
Meester Vincent Goasdoué heeft een noot neergelegd in antwoord op de con-

clusie van het openbaar ministerie en heeft gepleit op de terechtzitting van 27 fe-
bruari 2002.

III. De beslissing van het Hof
Overwegende dat cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een 

vordering tot wraking van een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke 
kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van Strafvordering be-
paalde vormen en termijn;

Overwegende dat de eisers cassatieberoep hebben ingesteld op 24 december 
2001, terwijl het jegens hen op tegenspraak gewezen arrest is uitgesproken op 5 
december 2001;

Overwegende dat, buiten het geval van artikel 40, vierde lid, van de wet van 

1 Zie Cass., 8 aug. 1994, A.R. P.94.0799.F, nr. 348; 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485.
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15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en het geval van over-
macht, de cassatieberoepen die na het verstrijken van de in artikel 373 van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien vrije dagen worden in-
gesteld, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat er geen acht moet worden geslagen op de memorie van de 
eisers, die op 4 januari 2002 van de griffie van het Hof is neergelegd en geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening ten aanzien van de 
naleving van de in het voormelde artikel 373 bedoelde termijn;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Dehée en Goasdoué, Douai.

Nr. 142

2° KAMER - 27 februari 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - VERDACHTE - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN BETWIST - ONTVANKELIJKHEID.

Op het ontvankelijk cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat, met name, het bestaan van voldoende bezwaren vaststelt  
om  eiser  naar  de  correctionele  rechtbank  te  verwijzen,  behoort  het  middel  dat  een  
ontoereikende motivering van de bezwaren aanklaagt, niet tot die welke krachtens de wet  
aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het  
verwijzingsarrest1. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1776.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 19 november 2001 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldiging-
stelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 1 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 228 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 12 maart 

1998 (artikel 24);
- Artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wetten van 10 juli 

1967 en 11 juli 1994;
- Artikel 135, §§ 2 en 3, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 

12 maart 1998 (artikel 30);
- Artikelen 6.1 en 6.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

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

- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de rechtspleging regelmatig is en de formulering van de 

deskundigenopdracht geen enkele weerslag heeft op de draagwijdte van het deskundigen-
verslag, vermeldt het bestreden arrest: "dat de beroepen beschikking terecht vaststelt dat 
er voldoende bezwaren bestaan om (eisers) verwijzing naar het vonnisgerecht te wettigen; 
verklaart het hoger beroep van eiser bijgevolg niet gegrond en bevestigt de beroepen be-
schikking, in zoverre ze hem wegens onopzettelijke doding verwijst naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen (artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek)".

Grieven
Artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering, dat betrekking heeft op de regeling 

van de rechtspleging na voltooiing van het onderzoek, bepaalt dat indien de raadkamer 
van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding 
oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, zij verklaart dat 
er geen reden is tot vervolging.

Artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien het misdrijf straf-
baar is gesteld met correctionele straffen, de inverdenkinggestelde (...) naar de correctio-
nele rechtbank wordt verwezen.

Artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de inverdenkingge-
stelde, in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (...) met betrekking tot 
de verwijzingsbeschikking, beroep kan instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen.

Artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt, in het vierde lid, dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger beroep, nadat de procu-
reur-generaal, de partijen en hun advocaten zijn gehoord.

Ingevolge het algemeen beginsel van het recht van verdediging dient het rechtscollege 
in hoger beroep, dat uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging, wanneer 
daarbij een omstandig gemotiveerde vordering aanhangig wordt gemaakt teneinde de af-
wezigheid van voldoende bezwaren te doen vaststellen en te horen bevelen dat er geen 
grond tot vervolging bestaat, of nog wanneer daarbij omstandige conclusies worden geno-
men waarin de inverdenkinggestelde de redenen vermeldt waarom er geen bezwaren te-
gen hem bestaan, en op grond waarvan, bijgevolg, de beschikking van de eerste rechter, 
die alleen erop wijst dat er voldoende bezwaren bestaan om de verwijzing van de inver-
denkinggestelde naar het vonnisgerecht te wettigen, gewijzigd moet worden, recht te doen 
op die vordering en dat verweer en kan zij niet, op haar beurt, alleen vermelden dat er vol-
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doende bezwaren bestaan om de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnis-
gerecht te wettigen en de beroepen beschikking bevestigen.

Diezelfde vereiste vloeit voort uit de artikelen 6.1 en 6.3 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens.

Het bestreden arrest, waarbij uitspraak wordt gedaan over eisers regelmatig ingestelde 
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer om hem naar het vonnisgerecht te 
verwijzen - een hoger beroep dat gegrond is op het bestaan van een verzuim in de beroe-
pen beschikking -, maar geen recht wordt gedaan op de redenen op grond waarvan eiser, 
die met name verwijst naar de vordering van de procureur-generaal, het bestaan van be-
zwaren betwist om zijn verwijzing naar het vonnisgerecht te wettigen, is bijgevolg op zijn 
beurt door hetzelfde verzuim aangetast, en schendt derhalve de hiervoor vermelde ver-
drags- en wetsbepalingen en miskent het rechtsbeginsel.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat er voldoende bezwaren bestaan om ei-

sers verwijzing naar de correctionele rechtbank te wettigen;
Overwegende dat de appèlrechters, volgens eiser, die bezwaren daarenboven 

hadden moeten vermelden of hadden moeten verduidelijken waarom zij voldoen-
de werden geacht;

Overwegende, evenwel, dat het middel, dat eigenlijk een ontoereikende moti-
vering van de bezwaren aanklaagt, niet tot de middelen behoort die krachtens de 
wet kunnen worden aangevoerd tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep 
tegen het verwijzingsarrest;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheids-

grond met betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 143

2° KAMER - 27 februari 2002

1º POLITIE - GERECHTELIJKE POLITIE - ONDERZOEK VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
- PROACTIEVE RECHERCHE - ZOGENAAMD REACTIEVE RECHERCHE - VERSCHIL.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL - GEVOLG.
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1º De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, in zoverre zij  
betrekking heeft  op  nog niet  gepleegde misdrijven of  op  reeds gepleegde maar  nog  
onbekende  misdrijven,  terwijl  de  zogenaamd reactieve  recherche  erin  bestaat  reeds 
gepleegde misdrijven op te sporen,  de daders van de reeds gepleegde misdrijven te  
identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor  
de uitoefening van de strafvordering dienstig zijn1. (Art. 28bis, Sv.).

2º Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de  
bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig  
overgelegde gegevens waarop hij  zijn  overtuiging grondt en waarover de partijen vrij  
tegenspraak  hebben  kunnen  voeren2;  het  staat  hem  met  name  vrij  geen  geloof  te  
hechten aan de verklaringen van de beklaagde, op voorwaarde dat hij de bewoordingen 
ervan niet miskent3. (Artt. 312 en 342, Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0072.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening is gericht tegen een arrest van 14 december 2001 van het Hof 

van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert de volgende middelen aan tot staving van zijn cassatieberoep:
Eerste middel:
Geschonden wetsbepalingen
- Algemeen rechtsbeginsel van de oprechtheid en de regelmatigheid van het bewijs in 

strafzaken;
- Artikelen 28bis, § 2 en § 3, van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest veroordeelt eiser tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het be-

zit van 23,5 kg cannabis, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming 
aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging vormt, na te hebben vast-
gesteld dat, wat de regelmatigheid van de procedure betreft, de gecontroleerde levering 
niet onder toepassing viel  van artikel 28bis, § 2, van het Wetboek van Strafvordering 
(geen noodzaak aan een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de procureur des 
Konings),  doch betrekking heeft  op een klassieke,  reactieve recherche,  dat geen enkel 
evenredigheids- of subsidiariteitsbeginsel van toepassing was en dat, ten slotte, "deze zaak 
geen enkele rechtsgrond of feitelijk gegeven vertoont die de regelmatigheid van de ver-
kregen bewijzen kan aantasten noch tot een mogelijke niet-ontvankelijkheid van de ver-

1 Cass., 21 aug. 2001, A.R. P.01.1203.F, nr. 433.
2 Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713.
3 Zie Cass., 3 nov. 1969 (A.C., 1970, blz. 216); 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231.
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volgingen kan leiden".
Grieven
Eiser had zowel voor de onderzoeksgerechten (tijdens de periode van voorlopige hech-

tenis) als voor de bodemgerechten de regelmatigheid van de tegen hem verzamelde bewij-
zen duidelijk in vraag gesteld, door erop te wijzen dat het tussenkomen van de politie in 
het drugstransport - en dus in het plegen van een misdrijf - alleen onder bepaalde voor-
waarden kon geschieden (voorafgaande en schriftelijke toestemming van de procureur des 
Konings; evenredigheids- en subsidiariteitsbeginsel van de undercoverstrategie); die voor-
waarden waren te dezen niet vervuld;

Het hof van beroep, dat een onjuiste definitie geeft van de gecontroleerde bewakings-
operatie en de toepassingsvoorwaarden van een undercoverstrategie eveneens verkeerd 
beschrijft, miskent de algemene rechtsbeginselen en schendt de wetsbepalingen, die in het 
eerste middel zijn aangevoerd en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Tweede middel:
Geschonden wetsbepalingen
- Vermoeden van onschuld (algemeen rechtsbeginsel);
- Artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest veroordeelt eiser tot een gevangenisstraf van 5 jaar, wegens het be-

zit van 23,5 kg cannabis, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming 
aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging vormt, na eisers schuld be-
wezen te hebben verklaard op grond van een redenering, die tot de conclusie leidde dat 
"de invoer van de drugs geen enkele kans op slagen had gehad zonder eisers medewerking 
en dat goed georganiseerde en vakkundig werkende smokkelaars geen operatie op touw 
hadden gezet die zonder de medewerking van de eigenaar van het voertuig, te dezen eiser, 
gedoemd was te mislukken; overwegende dat hieruit kan worden afgeleid dat (eiser) niet 
geloofwaardig  is  wanneer  hij  zijn  deelneming  aan  de  hem  ten  laste  gelegde  feiten 
ontkent".

Grieven
Het staat niet aan eiser om zijn onschuld te bewijzen, die heeft aangevoerd (wat het be-

streden arrest op bladzijde 5, eerste lid, vaststelt) dat hij geen toezicht heeft gehouden op 
de ombouw van zijn voertuig tussen het ogenblik waarop hij zijn voertuig in Marokko 
heeft overgelaten met het oog op de repatriëring ervan naar België en de datum van zijn 
aanhouding, dus tijdens een periode van meer dan een maand, en dat het hof van beroep 
eiser niet schuldig kan verklaren door de uitleg die hij verschaft had gewoonweg te ver-
werpen en door de bewijselementen die zijn schuld hadden kunnen aantonen, niet te on-
derzoeken.

Het gewezen arrest miskent het vermoeden van onschuld dat eiser ten goede had moe-
ten komen zolang zijn schuld niet naar recht was bewezen.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 

over de strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat de proactieve recherche van de zogenaamd reactieve recher-

che verschilt, in zoverre zij betrekking heeft op nog niet gepleegde misdrijven of 
op reeds gepleegde maar nog onbekende misdrijven, terwijl de zogenaamd reac-
tieve recherche erin bestaat reeds gepleegde misdrijven op te sporen, de daders 
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van de reeds gepleegde misdrijven te identificeren en zowel de bewijzen op te 
sporen als de gegevens te verzamelen die voor de uitoefening van de strafvorde-
ring dienstig zijn;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de onderzoekers hebben ge-
handeld  in  het  kader  van  een  onwettige  invoer  van  drugs,  waarbij  de  feiten 
"reeds waren gepleegd en reeds waren gekend" en beslissen "dat de [door eiser] 
aangevoerde [evenredigheids- en subsidiariteits]beginselen niet worden vermeld 
in de wet maar enkel in de ministeriële omzendbrief van 24 april 1990 [betref-
fende undercoveroperaties, die] geen enkel dwingend karakter heeft voor de ho-
ven en rechtbanken", zodat zij op eisers conclusie antwoorden en hun beslissing 
dat "deze zaak geen enkele rechtsgrond of feitelijk gegeven vertoont die de re-
gelmatigheid van de verkregen bewijzen kan aantasten", met redenen omkleden 
en naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eisers voertuig gediend heeft voor het 

wederrechtelijk vervoer van drugs en vervolgens de redenen vermeldt waarom 
de appèlrechters geen geloof hechten aan eisers verweer, volgens hetwelk zijn 
voertuig buiten zijn medeweten daarvoor is gebruikt;

Overwegende dat, wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde 
beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarop hij zijn overtui-
ging laat steunen en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voe-
ren; dat het hem met name vrij staat geen geloof te hechten aan de verklaringen 
van de beklaagde, op voorwaarde dat hij de bewoordingen ervan niet miskent;

Overwegende dat de appèlrechters, door tegenover eisers verweer hun eigen 
beoordeling in feite van de gegevens van de zaak te stellen, de bewijslast niet bij 
eiser hebben gelegd, maar alleen de bewijswaarde van de hun ter beschikking ge-
stelde gegevens hebben beoordeeld;

Overwegende dat het arrest het vermoeden van onschuld, dat elke beklaagde 
ten goede komt, niet miskent door op grond van de daarin vermelde feitelijke ge-
gevens te beslissen dat eiser de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eisers onmid-
dellijke aanhouding beveelt:

Overwegende dat  de  veroordelende beslissing,  door  de verwerping van het 
daartegen gerichte cassatieberoep, in kracht van gewijsde gaat;

Dat het cassatieberoep tegen het onmiddellijk aanhoudingsbevel zonder voor-
werp is geworden;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Vanderveeren, Brussel.

Nr. 144

2° KAMER - 27 februari 2002

1º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - 
JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP - BESLISSINGEN VAN VOORLOPIGE BEWARING - MOTIVERING - 
GRONDWET (1994) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 - 
JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP - 
BESLISSINGEN VAN VOORLOPIGE BEWARING - MOTIVERING - TOEPASSING.

3º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - 
MINDERJARIGE DELINQUENT - BESCHIKKING TOT VOORLOPIGE BEWARING - MAATREGEL TOT 
BEWARING IN EEN GESLOTEN OPVOEDINGSAFDELING - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE - 
JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP - VERNIETIGING VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING - 
BEVOEGDHEID VAN DE APPÈLRECHTER.

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE 
DELINQUENT - BESCHIKKING TOT VOORLOPIGE BEWARING - MAATREGEL TOT BEWARING IN EEN 
GESLOTEN OPVOEDINGSAFDELING - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE - JEUGDRECHTER IN 
HOGER BEROEP - VERNIETIGING VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING - BEVOEGDHEID VAN DE 
APPÈLRECHTER.

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - RECHTSPRAAK IN TWEE 
INSTANTIES - BEGRIP.

6º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - 
BESLISSING IN HOGER BEROEP - HOGER BEROEP.

7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALLERLEI - JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - 
BESLISSING IN HOGER BEROEP.

1º  en  2°  Art.  149  Gw.  is  niet  van  toepassing  op  de  door  de  jeugdrechter  genomen  
beslissingen  tot  voorlopige  bewaring.  (Art.  149,  Gw.  1994;  Art.  59, 
Jeugdbeschermingswet).

3º  en  4°  Op  het  hoger  beroep  dat  een  minderjarige  instelt  tegen  de  beschikking  tot  
voorlopige bewaring, die de jeugdrechter jegens hem met toepassing van de artt. 52 en 
52quater, Jeugdbeschermingswet, heeft genomen in het kader van een op grond van art.  
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36.4° van die wet ingestelde rechtspleging, kan de jeugdrechter in hoger beroep die de  
voormelde  beschikking  vernietigt,  met  toepassing  van  art.  59  van  die  wet,  zelf  die  
maatregel tot voorlopige bewaring nemen, die gevolg zal hebben vanaf de datum van het  
arrest. (Artt. 36.4°, 52, 52quater en 59, Jeugdbeschermingswet)

5º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft  
op een rechtspraak in twee instanties1.

6º en 7° De Jeugdbeschermingswet biedt geen hoger beroep tegen een in hoger beroep 
gewezen beslissing. (Art. 58, Jeugdbeschermingswet).

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0164.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2001 in hoger 

beroep gewezen door de jeugdrechter te Luik.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een memorie met drie middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 54bis en 59 van de wet van 8 april 1965 (betreffende) de jeugdbescherming.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat "noch uit de bestreden beschikking noch uit (het) proces-verbaal 

van verschijning van 7 december 2001 blijkt dat de minderjarige is bijgestaan door een 
raadsman, noch dat hij van die bijstand uitdrukkelijk afstand heeft gedaan. Bijgevolg zijn 
de artikelen 52ter, tweede lid, en 54bis van de wet van 8 april 1965 geschonden. De ratio 
legis van die artikelen verplicht ze als op straffe van nietigheid voorgeschreven te be-
schouwen. Overwegende dat de bestreden beschikking moet worden vernietigd. Gelet op 
het proces-verbaal van verschijning van 14 december 2001. Overwegende dat de appèl-
rechter, in het kader van het ingestelde hoger beroep, overeenkomstig artikel 59 van de 
wet van 8 april 1965 voorlopige maatregelen kan nemen, met name die welke bepaald 
worden in de artikelen 52 et 52quater van de wet betreffende de jeugdbescherming (...), 
doet uitspraak bij wege van nieuwe beschikkingen, wijzigt de beschikking van 23 novem-
ber 2001, beveelt (eisers) voorlopige plaatsing voor een periode van 78 dagen, te rekenen 
vanaf vandaag, in de gesloten afdeling van het I.P.P.J. van Kasteelbrakel, chemin Saint-
Joseph, 3 te 1440 Kasteelbrakel."

Grieven
Eiser is op de datum van het arrest in de gesloten afdeling van een openbare instelling 

geplaatst, en dit krachtens een beschikking waarvan de onregelmatigheid tot de nietigheid 
ervan kon leiden. Door de vernietiging die het rechtscollege in hoger beroep daadwerke-
lijk had uitgesproken, kon hem een dergelijke maatregel niet worden opgelegd.

1 Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.



634 HOF VAN CASSATIE 27.2.02 - Nr. 144 

De beschikking van 7 december 2001, waarbij de jeugdrechter beslist om eiser voor een 
periode van drie maanden in de gesloten afdeling van een openbare instelling te plaatsen, 
had immers uitwerking tot 7 maart 2002.

Na de beschikking van de eerste rechter te hebben vernietigd, plaatst het bestreden ar-
rest eiser in diezelfde instelling voor een periode van 78 dagen, vanaf 21 december 2001 
tot 7 maart 2002.

De in het bestreden arrest getroffen maatregel heeft heel veel weg van een a posteriori 
dekking van de vernietigde maatregel.

Het bestreden arrest is tegenstrijdig doordat het, enerzijds, de nietigheid uitspreekt, en, 
anderzijds, de gevolgen van die nietigheid niet toekent, te weten dat de vernietigde beslis-
sing verondersteld wordt nooit te hebben bestaan en dat de zaken in hun vorige staat wor-
den hersteld.

Toen het bestreden arrest de nietigheid van de beschikking van de eerste rechter uit-
sprak, had het moeten vaststellen dat de inperking van eisers vrijheid volkomen onwettig 
was en had het de stopzetting van de plaatsing in een gesloten instelling moeten bevelen 
door de gevolgen van de vernietigde beschikking ongedaan te maken.

Bijgevolg is het bestreden arrest tegenstrijdig, wanneer het de nietigheid van de be-
schikking van de eerste rechter beveelt en ze door een nieuwe maatregel vervangt, waar-
van de gevolgen in strijd schijnen te zijn met de uitgesproken nietigheid.

Door uitsluitend de beschikking van 23 november 2001 te wijzigen, heeft het bestreden 
arrest geen correct onderzoek ingesteld naar de voorwaarden waaronder eiser, vanaf 7 de-
cember 2001, in de gesloten afdeling van een openbare instelling is geplaatst.

Het arrest van 21 december 2001 van het hof van beroep moet worden vernietigd.
Tweede middel:
Geschonden wetsbepalingen en miskende rechtsbeginselen
- Artikel 54quater (lees: 52quater) van de wet van 8 april 1965 (betreffende de jeugdbe-

scherming);
- Algemeen beginsel inzake (het recht op) een rechtspraak in twee instanties.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de beslissing te hebben vernietigd waarbij de eerste rechter, op 7 december 2001, 

bevolen had om eiser voor een periode van drie maanden in een gesloten afdeling te plaat-
sen, beslist het arrest om eiser in dezelfde instelling te plaatsen voor een periode van 78 
dagen.

Door de vernietiging zelf van de beschikking van de eerste rechter, wordt door het be-
streden arrest uitspraak gedaan over de mogelijke toepassing van artikel 54quater, (lees: 
52quater).

De ratio legis van artikel 54quater (lees: 52quater) verleent een uitzonderlijk karakter 
aan de plaatsing in de gesloten afdeling van een openbare instelling.

Door een dergelijke maatregel te treffen, ontzegt het bestreden arrest eiser een graad 
van aanleg.

Derde middel:
Geschonden wetsbepaling
- Artikel 97 (lees: 149) van de Grondwet.
Grieven
Het arrest met een tegenstrijdige motivering moet worden gelijkgesteld met een arrest 

zonder motivering.
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In zijn motivering kon het arrest de nietigheid van de beschikking van de eerste rechter 
niet uitspreken en een nieuwe plaatsing bevelen om de onwettigheid van de vernietigde 
beslissing a posteriori te dekken.

Bijgevolg is artikel 97 (lees: 149) van de Grondwet geschonden.
IV. De beslissing van het Hof
Over het eerste en het derde middel samen:
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de be-

slissingen van voorlopige bewaring die de jeugdrechter in hoger beroep neemt;
Overwegende dat het arrest niet tegenstrijdig is doordat het, enerzijds, de be-

roepen  beschikking  vernietigt  en,  anderzijds,  "de  voorlopige  plaatsing  (van 
eiser), voor een periode van 78 dagen, te rekenen van vandaag, in de gesloten af-
deling van het I.P.P.J. te Kasteelbrakel (...) beveelt";

Overwegende dat, voor het overige, de jeugdrechter, op eisers hoger beroep te-
gen de beschikking van voorlopige bewaring die de jeugdrechter, met toepassing 
van de artikelen 52 en 52quater  van de wet  van 8 april  1965 betreffende de 
jeugdbescherming, jegens hem had genomen in het kader van een op grond van 
artikel 36.4° van die wet ingestelde rechtspleging, die maatregel tot voorlopige 
bewaring, met toepassing van artikel 59 van die wet, zelf kan nemen; dat die 
maatregel gevolg heeft vanaf de datum van het arrest en, in tegenstelling tot wat 
eiser betoogt, er niet toe strekt "de onwettigheid van de vernietigde beslissing a 
posteriori te dekken";

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat er geen algemeen beginsel inzake het recht op een recht-

spraak in twee instanties bestaat;
Overwegende dat, voor het overige, aan eiser geen graad van aanleg is ont-

zegd, aangezien de bestreden beslissing in hoger beroep is genomen;
Overwegende dat de wet betreffende de jeugdbescherming daarenboven geen 

hoger beroep tegen een in hoger beroep gewezen beslissing biedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Sanga Kasanga, Luik.
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Nr. 145

1° KAMER - 28 februari 2002

BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
EXECUTIEVERDRAG - VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD - PLAATS VAN HET 
SCHADEBRENGENDE FEIT - BEGRIP.

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing 
van art. 5, 3° Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is  
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke  
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats 
waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk  
ingetreden  schade  heeft  veroorzaakt  of  waar  hij  de  vermogensrechtelijke  gevolgen 
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte schade1.

(VIA INTERNATIONAL, VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.98.0065.N - C.00.0013.N)

I. Bestreden uitspraak
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 30 juni 1997 van het Hof 

van Beroep te Antwerpen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
De voorzieningen C.98.0065.N en C.00.0013.N zijn tegen hetzelfde arrest ge-

richt. De zaken moeten gevoegd worden.
III. Middelen
A. Voorziening C.98.0065.N
Eiseres voert twee middelen aan. 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 5, 3°, van het Verdrag van 27 september 1968 tussen de Staten-Le-

den van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van het protocol 
en van de gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 
van 13 januari 1971, zoals van kracht vóór de wijziging bij het Verdrag van 26 mei 1989 
ondertekend  te  San  Sebastian  en  goedgekeurd  bij  wet  van  10  januari  1997  (EEX-
Verdrag);

Aangevochten beslissingen

1 H.v.J. 30 nov. 1976, C-21/76, Jur. H.v.J., 1976, 1735; 19 sept. 1995, C-364/93, Jur. H.v.J., 1995, I, 
2719; 27 okt. 1998, C-51/97, Jur. H.v.J., 1998, I, 6511.
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Het bestreden arrest verklaart het door eiseres tegen het eerste vonnis ingestelde hoger 
beroep ongegrond, stelt eiseres' aansprakelijkheid als bewaarder van de zaak vast en ver-
oordeelt haar in solidum met laatste verweerster tot betaling aan verweerders sub 1 t/m 8 
van een totaal bedrag van 8.094.418 BEF in hoofdsom, meer intresten, na zich territoriaal 
bevoegd te hebben verklaard op grond van volgende overwegingen:

"1. Ten aanzien van de bevoegdheid
(...) dat de eerste rechter om de oordeelkundige reden vermeld in het bestreden vonnis 

van 17 december 1992 terecht heeft geoordeeld dat de Antwerpse rechtbank bevoegd is 
om kennis te nemen van het geschil;

(...) dat de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie de bijzondere bevoegdheid 
van de rechter van de plaats waar het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan als 
volgt omschrijft (artikel 5, 3°, Europees Verdrag van 27 september 1968):

'Bij niet samenvallen van de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen en de plaats waar dientengevolge schade 
is ontstaan dienen als plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan te wor-
den aangemerkt zowel de plaats van de veroorzakende gebeurtenis als de plaats waar de 
schade is ingetreden zodat de eisende partij de keuze heeft tussen beide met die plaatsen 
corresponderende rechters' (arrest Hof van Justitie Europese Gemeenschappen inzake Bier 
Mines de Potasse d'Alsace, 30 november 1976, Jur., 1976-8, 1735-1758, 1748);

(...)  dat het begrip 'plaats waar de schade zich heeft voorgedaan in artikel 5, sub 3, 
EEG-Executieverdrag weliswaar betrekking kan hebben op de plaats waar de schade is in-
getreden maar dat dit laatste begrip slechts aldus kan worden opgevat, dat het de plaats 
aanwijst waar de onrechtmatige daad rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor 
degene die hierdoor rechtstreeks is gelaedeerd (Hof van Justitie, arrest 11 januari 1990, 
zaak C-220/88 Société Dumez France en Tracoba t/ Hessische Landesbank);

(...) dat artikel 5,3°, van het Europees Verdrag van 27 september 1968 precies er op ge-
richt is om de belangen van de slachtoffers te vrijwaren en niet geëist kan worden dat 
(verweerders sub 1 t/m 8) een procedure in Frankrijk moeten beginnen;

(...) dat de schade zich trouwens grotendeels in België situeert zoals o.m. medische kos-
ten, begrafeniskosten, inkomstenverlies, bijkomende operaties en morele schade;

(...) dat (eiseres) Via International bij het inroepen van de exceptie van onbevoegdheid 
ratione loci ook niet aanduidt welke rechtbank dan wel bevoegd zou zijn (artikel 855 Ger. 
W.);

(...) dat bij de toepassing van artikel 5,3°, van het Europees Verdrag van 27 december 
1968 geen rekening dient gehouden met de Franse wetgeving;

dat dienvolgens de Antwerpse rechtbank wel degelijk bevoegd dient geacht" (arrest p. 
9-10).

Grieven
1. Eerste onderdeel
a. Artikel 5,3°, van het Europees Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rech-

terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelsza-
ken (EEX-Verdrag) bepaalt dat de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied 
van een Verdragsluitende Staat, inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad, kan worden 
opgeroepen in een andere Verdragsluitende Staat, voor het gerecht van de plaats waar het 
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

Onder de uitdrukking "plaats waar het schadebrengende feit  zich heeft  voorgedaan" 
dient verstaan zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorza-
kende gebeurtenis; aan het slachtoffer komt de keuze toe tussen beide plaatsen om er zijn 
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vordering aanhangig te maken.
Het autonome begrip "plaats waar de schade is ingetreden" dient in die zin uitgelegd 

dat het de plaats omvat waar het veroorzakende feit dat de aansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad meebrengt, rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die er 
rechtstreeks door is gelaedeerd; hieronder valt bijgevolg niet iedere plaats waar de schade-
lijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk schade heeft ver-
oorzaakt; enkel de plaats waar de "oorspronkelijke" schadelijders "onmiddellijke" schade 
hebben geleden bepaalt dus de plaats "waar de schade is ingetreden" zoals verstaan onder 
de in artikel 5,3°, EEX-Verdrag bedoelde "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft 
voorgedaan".

b. Uit de niet betwiste en in de procedurestukken vastgestelde feitelijke gegevens van 
huidige zaak blijkt dat L.S. ter plaatse van het ongeval in Frankrijk is omgekomen en E.S. 
en C.S. er zwaar, en D. V. licht, werden gewond; deze door voormelde slachtoffers gele-
den lichamelijke  schade maakt de  rechtstreekse of onmiddellijke  schadelijke gevolgen 
voor de oorspronkelijke of rechtstreekse schadelijders uit,  terwijl de pecuniaire schade 
voor de verweerders sub 1 t/m 8 voortvloeiend uit het overlijden van L. S. slechts indirec-
te schade aan onrechtstreeks gelaedeerden uitmaakt en de pecuniaire schade voor de ver-
weerders sub 1, 2 en 6 voortvloeiend uit hun opgelopen verwondingen dient eveneens als 
onrechtstreekse gevolg van het ongeval te worden beschouwd.

Het  bestreden arrest  oordeelt  echter,  minstens impliciet  doch zeker,  na  nochtans de 
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie m.b.t. het in artikel 5,3°, EEX-Verdrag be-
doelde vervatte begrip "plaats waar de schade is ingetreden" juist te hebben weergegeven, 
en na erop te hebben gewezen dat artikel 5,3°, EEX-Verdrag tot doel heeft de belangen 
van de slachtoffers te vrijwaren, dat bedoelde plaats in Frankrijk diende gesitueerd en dat 
verweerders eiseres rechtsgeldig in België hadden gedaagd; het arrest oordeelt verder ten 
overvloede dat de schade, waaronder het citeert de medische kosten, begrafeniskosten, in-
komstenverlies, bijkomende operaties en morele schade, zich grotendeels in België situ-
eerde.

Het bestreden arrest maakt aldus bij de concrete beoordeling van de plaats waar het 
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, in de zin van artikel 5,3°, EEX-verdrag, geen 
onderscheid tussen de onmiddellijke en indirecte schade en tussen de rechtstreeks en on-
rechtstreeks gelaedeerden, doch besluit alleen op grond van de vaststelling dat de pecuni-
aire schade, waarvan verweerders sub 1 t/m 8 vergoeding vorderden en waaronder de ge-
citeerde schadeposten, door verweerders sub 1 t/m 8 in België werd geleden, tot de toe-
passelijkheid van artikel 5,3°, EEX-Verdrag en dus tot de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken. Het bestreden arrest  maakt derhalve een onwettige toepassing van artikel 
5,3°, EEX-Verdrag en schendt bijgevolg de artikelen 3 en 5,3°, van dit EEX-Verdrag; in 
de mate het bestreden arrest oordeelt dat de schade, waarvan door verweerders vergoeding 
werd gevorderd en waaronder de geciteerde schade, de in artikel 5,3°, bedoelde onmiddel-
lijke schade aan de rechtstreeks gelaedeerden uitmaakt, en op grond hiervan tot de toepas-
selijkheid van artikel 5,3°, EEX-Verdrag en tot de bevoegdheid van de Belgische recht-
banken besluit,  miskent  het arrest  het vermeld autonoom schadebegrip en schendt  het 
eveneens de artikelen 3 en 5,3°, EEX-Verdrag.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Voorziening C.98.0065.N
1.1. Eerste middel
Overwegende dat,  krachtens artikel  5,3°,  van het  Europees Executieverdrag 

van  27  september  1968,  hierna  te  noemen  EEX-Verdrag,  de  verweerder  die 
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woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat in een ande-
re verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen 
uit onrechtmatige daad voor het gerecht van de plaats waar het schadeverwek-
kende feit zich heeft voorgedaan;

Dat als plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan moet wor-
den begrepen, volgens de arresten C 21/76 van 30 november 1976 en C 51/97 
van 27 oktober 1998 van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, 
hetzij de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grond-
slag ligt hetzij de plaats waar de schade is ingetreden;

Dat artikel 5,3°, van het genoemde EEX-Verdrag evenwel niet zo ruim mag 
worden uitgelegd dat de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2 van het ver-
drag zou worden uitgehold of dat een onredelijk vermenigvuldigen van fora zou 
mogelijk worden; dat onder meer uit het arrest C 364/93 van het Hof van Justitie 
van 19 september 1995 blijkt dat als plaats waar de schade is ingetreden moet 
begrepen  worden  de  plaats  waar  de  veroorzakende  gebeurtenis  rechtstreekse 
schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd; 
dat een persoon aldus in beginsel geen vordering kan instellen voor de rechter 
van de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds 
elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar hij de vermo-
gensgerechtelijke gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte li-
chamelijke schade; 

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de vordering door de partijen 
S., V. en v. L. ingesteld tegen eiseres strekt tot vergoeding van de morele en ma-
teriële schade door hen geleden naar aanleiding van een verkeersongeval dat in 
Frankrijk plaats greep;

Dat zij oordelen dat artikel 5,3°, van het EEX-Verdrag er op gericht is om de 
belangen van de slachtoffers te vrijwaren en niet kan geëist worden dat die partij-
en een procedure in Frankrijk moeten beginnen en, vervolgens, dat de schade 
zich trouwens grotendeels in België situeert, zoals onder meer medische kosten, 
begrafeniskosten, inkomstenverlies, bijkomende operaties en morele schade;

Dat zij op grond van die vaststellingen niet konden oordelen dat de rechtbank 
van Antwerpen bevoegd was;

Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Simont en Bützler.
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CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
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BETEKENING — ALLERLEI - PROCEDURE VAN RANGREGELING - BESLISSING - KENNISGEVING.

In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest ter zake van rangregeling te laat  
ingesteld, wanneer het is ingesteld meer dan drie maanden na de kennisgeving van de  
beslissing door de griffier bij gerechtsbrief1.  (Artt. 57, 1073, 1078, 1648, 1649 en 1650, 
Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. CENTRAAL BUREAU VOOR HYPOTHECAIR KREDIET e.a.)

C.99.0097.N

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in substantie gezegd:

Het  bestreden  arrest  doet  uitspraak  over  zwarigheden  die  tegen  een  akte  van 
rangregeling zijn uitgebracht. Van het arrest is met toepassing van artikel 1649, tweede  
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief kennis gegeven aan de partijen en de 
notaris.

Het is vaste rechtspraak van het Hof dat de termijn om cassatieberoep aan te tekenen  
door die kennisgeving een aanvang neemt2. Deze opvatting stoelt op de bekommernis van  
de Koninklijke Commissaris en van de wetgever in 1967 voor een snelle en goedkope  
rechtsbedeling, en werd nergens bekritiseerd.

Die rechtspraak bestond reeds voor de wet van 12 januari 1993 het eerste lid van  
artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek heeft gewijzigd. Tot dan bepaalde dit artikel  
dat de termijn om zich in cassatie te voorzien (in de regel 3 maanden) gerekend werd van  
de dag af waarop de bestreden beslissing is betekend. 

In  het  Gerechtelijk  Wetboek  zijn  betekening  en  kennisgeving  twee  precieze  en  
onderscheiden begrippen (artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek). Toch bestond er geen  
twijfel over dat in bepaalde gevallen, in strijd met de ondubbelzinnige wetsbepaling, de  
termijn om cassatieberoep aan te tekenen moest worden berekend van de dag af dat van 
de beslissing was kennis gegeven.

Enkele van die gevallen zijn opgesomd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk  
Wetboek.  Zij  hebben  alle  betrekking  op  vorderingen  die  bij  verzoekschrift  worden  
ingeleid bij de arbeidsrechtbank. Wanneer de wetgever met de wet van 12 januari 1993 
(B.S.,  4  februari  1993)  een urgentieprogramma voor  een meer solidaire  samenleving 
invoerde,  oordeelde  hij  dat,  wat  de  desbetreffende  geschillen  aangaat,  expliciete  
wetteksten nodig waren omtrent het doen ingaan van de termijn om rechtsmiddelen aan te  
wenden.

Vrij ongelukkig koos hij voor de wijziging van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek 
dat tot dan, buiten elke idee van betekening of kennisgeving in de zin van artikel 32 van  
hetzelfde wetboek, bepaalde dat de griffier van elk vonnis bij gewone brief een afschrift  
aan de partijen of hun advocaten stuurt. Artikel 792 werd aangevuld met een tweede en  
een  derde  lid  die  een  omstandige  en  hoog  gegrepen  kennisgeving  bij  gerechtsbrief  
voorschrijven voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid. 

Correlatief  werden  ook  de  artikelen  1051  en  1073  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
gewijzigd in  die  zin  dat  de  termijn om hoger beroep aan te tekenen dan wel  zich in  
cassatie te voorzien niet meer in alle gevallen berekend wordt vanaf de betekening zoals  
de oude versie van het artikel leek te bepalen, maar desgevallend vanaf de kennisgeving 

1 Concl. adv.-gen. Bresseleers, cass., 28 feb. 2002, A.R. nr C.99.0097.N, A.C., 2002, nr. 146.
2 Cass. 26 mei 1977, A.C. 1977, I, 986 en de voetnoot p. 987; 6 jan. 1989, A.C. 1988-1989, A.R. 
5743, nr. 263; 26 mei 1994, A.R. C.93.0363.F, nr. 266.
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van de uitspraak overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

Bij een oppervlakkige lezing van artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek lijkt het dat  
de cassatietermijn overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, slechts in de zaken  
vermeld in artikel 704, eerste lid, reeds door kennisgeving een aanvang zal nemen. De  
wetsgeschiedenis  toont  aan  dat  deze  opvatting  onjuist  is,  en  dat  de  kennisgeving  bij  
gerechtsbrief  overeenkomstig  artikel  1649  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  buiten  het  
toepassingsgebied van het tweede en derde lid van artikel 792 blijft3.

In strijd met wat eiser suggereert moest de gerechtsbrief in de voorliggende zaak dan  
ook niet de vermeldingen bevatten die het derde lid op straffe van nietigheid voorschrijft.

Aangezien  de  termijn  om  zich  in  cassatie  te  voorzien  is  beginnen  lopen  door  de  
kennisgeving bij gerechtsbrief op 9 september 1998, is het cassatieberoep van maart 1999 
te laat. Het middel van niet-ontvankelijkheid dat de verweerders opwerpen spoort de met  
's Hofs rechtspraak van voor en na de wet van 12 januari 1993.

Conclusie: verwerping.

___________

ARREST

(A.R. C.99.0097.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 augustus 1998 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Over het door eerste verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid 

van de voorziening: de voorziening is te laat ingesteld:
Overwegende dat het op 19 augustus 1998 gewezen arrest bij gerechtsbrief van 

9 september 1998 ter kennis van eiser is gebracht;
Overwegende  dat  de  voorziening  is  ingesteld  bij  verzoekschrift  dat  op  15 

maart 1999 aan de verweerders is betekend, en op 17 maart 1999 ter griffie van 
het Hof is ingediend;

Overwegende dat artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, be-
paalt dat de termijn om zich in cassatie te voorzien, drie maanden is, te rekenen 

3 Hetzelfde geldt onder meer voor de kennisgevingen waarvan sprake in de artikelen 1648, 1635 en 
1636,  1253quater,  1030  en  1031  van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Zie  cass.,  22  nov.  1996,  A.R. 
C.95.0453.N,  nr.  450  met  de  conclusie  van  advocaat-generaal  Dubrulle,  en  3  sept.  1999,  A.R. 
C.97.0319.N,  nr.  434.  Aldus  doet  niet  ter  zake  dat  de  wetgever  door  artikel  704,  eerste  lid,  te 
vermelden geen exhaustieve lijst heeft opgesteld. Deze wetsbepaling werd trouwens niet gewijzigd 
door de wet van 12 januari 1993.
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vanaf de dag waarop de beslissing is betekend of vanaf de dag van de kennisge-
ving ervan overeenkomstig het tweede en derde lid van artikel 792 van het Ge-
rechtelijk Wetboek;

Dat de verwijzing naar artikel 792 niet inhoudt dat alleen in de aldaar vermel-
de zaken de kennisgeving van de beslissing bij gerechtsbrief aan de partijen, de 
termijn van het cassatieberoep doet ingaan;

Overwegende dat naar luid van artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie begint bij de beteke-
ning van de beslissing, tenzij de wet anders bepaalt;

Dat dit artikel geen uitdrukkelijke afwijkende bepaling vereist; dat het volstaat 
dat de afwijking kan worden afgeleid uit de op de betrokken rechtspleging toe-
passelijke wetsbepalingen;

Overwegende dat uit de vergelijking van de artikelen 1648, 1649 en 1650 van 
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de kennisgevingen van de vonnissen of arres-
ten betreffende geschillen van rangregeling, die door de griffier aan alle partijen 
bij gerechtsbrief moeten worden gedaan en, voor tenuitvoerlegging, aan de nota-
ris, tot doel hebben de termijnen te doen lopen van alle rechtsmiddelen die snel 
en niet duur moeten zijn;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Simont.

Nr. 147

1° KAMER - 28 februari 2002

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEESCHEPEN - WET 3 NOV. 1967 - LOODSDIENST - 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING - LOODSBOOT.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - BESTAAN EN OMVANG VAN SCHADE - KOSTEN VAN VASTSTELLING - KOSTEN GEMAAKT 
DOOR BENADEELDE.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - KOSTEN VAN VASTSTELLING - KOSTEN GEMAAKT DOOR 
BENADEELDE.

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
ALGEMEEN - BESTAAN EN OMVANG VAN SCHADE - VASTSTELLING - KOSTEN - CONTRACTUELE 
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VERBINTENIS AANGEGAAN DOOR DE BENADEELDE - INHOUD OF STREKKING.

1º Art. 3bis Wet 3 nov. 1967 regelt de aansprakelijkheid van de loodsdiensten in zoverre de  
loodsdiensten inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding van de vaart  
van het schip; de aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor de fout van de stuurman  
van de loodsboot waardoor die in aanvaring komt met het beloodste schip1.

2º en 3° De vergoedingsplicht die krachtens art.  1382 B.W. rust op degene door wiens  
schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, kan zich uitstrekken tot de kosten die  
de benadeelde partij dient te besteden met het oog op de vaststelling van de schade en 
de omvang ervan2.

4º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit  
dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de  
strekking van de overeenkomst,  de wet  of  het reglement,  de te verrichten uitgave of  
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten; de contractuele verbintenis  
die  de benadeelde  na de onrechtmatige  daad aangaat  ten  einde het  bestaan en de 
omvang van de schade te laten vaststellen heeft niet de inhoud of de strekking dat de  
benadeelde de door hem hiervoor gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat de  
herstelplicht van de aansprakelijke wordt weggenomen3.

(VLAAMSE GEWEST T. YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION)

ARREST

(A.R. C.99.0193.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 oktober 1998 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 bis, zoals ingevoegd bij wet van 30 augustus 1988 en 
5 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen.
Aangevochten beslissing
Met bevestiging van het bestreden vonnis, verklaart het Hof van Beroep te Gent bij het 

bestreden arrest van 29 oktober 1998 verweersters hoofdeis gegrond en eisers tegeneis tot 
vergoeding van de schade aan de loodsboot ongegrond, veroordeelt eiser tot betaling van 

1 Zie cass. 17 dec. 1993, A.R. 7985, nr 531.
2 Zie cass. 20 okt. 1994, A.R. C.93.0506.F, nr 445; A. CLOQUET, Deskundig onderzoek in burgerlijke  
zaken en in zaken van koophandel, in A.P.R., Story Scientia, 1960, nr 175 en 207; L. SCHUERMANS, A. 
VAN OEVELEN, CHR. PERSYN, PH. ERNST, J.-L. SCHUERMANS, Overzicht van rechtspraak Onrechtmatige 
daad. Schade en Schadeloosstelling 1983-1992, T.P.R. 1994 (851) nr 127.3.
3 Zie cass., 15 maart 1985, A.R. 4482,  A.C. 1984-1985, nr 431; L. SCHUERMANS e.a., Overzicht van 
rechtspraak vermeld in voetnoot 2, o.c., nr 1.4.
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een bedrag van 1.884.906 BEF meer de vergoedende en de gerechtelijke intresten vanaf 
17 december 1991 tot de dag van betaling op 1.500.000 BEF, evenals tot de gerechtskos-
ten, en beveelt de onmiddellijke vrijgave van de door de NV Mica gestelde waarborg ten 
bedrage van 6.500.000 BEF op volgende gronden:

"De door (eiser) met het oog op zijn aansprakelijkheidsopheffing ingeroepen wettelijke 
bepaling luidt als volgt:

'De organisator van een loodsdienst kan rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, wanneer die 
schade te wijten is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn personeel 
dat handelt in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een handeling dan 
wel in een verzuim bestaat' (artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen, zoals ingevoegd door de wet van 30 augustus 1988).

Deze bepaling kan niet worden los gezien van artikel 5 van dezelfde wet, waarin het be-
grip 'loodsen' als volgt wordt omschreven:

'Het loodsen bestaat in het verlenen van assistentie aan de kapiteins van zeevaartuigen, 
door loodsen benoemd door de Minister die de dienst van het loodswezen in zijn bevoegd-
heid heeft. De loods treedt op als de raadgever van de kapitein. Alleen deze laatste is 
meester over de leiding en de manoeuvers van het vaartuig'.

Onafgezien het principe dat bepalingen betreffende een ontheffing van aansprakelijk-
heid restrictief dienen te worden geïnterpreteerd, kan rekening houdend met deze definitie 
slechts worden besloten dat de exoneratie uitsluitend betrekking heeft op fouten, begaan 
bij het loodsen. De door het hof onderschreven visie van de rechtbank vindt niet enkel 
steun in de voorbereidende werken van de wet van 30 augustus 1988, ook het Hof van 
Cassatie heeft in zijn door de eerste rechter aangehaald arrest ondubbelzinnig overwogen 
dat: 'uit het onderling verband tussen de bepalingen van de bedoelde wet volgt dat de wet-
gever de aansprakelijkheid heeft willen regelen van de loodsdiensten in zoverre die loods-
diensten inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding van de vaart van het 
schip' (Cass. 17 december 1993, J.P.A. 1994, 39).

In casu is de aanvaring veroorzaakt door een fout van de stuurman van de loodsboot. 
Dat hij de Ming Galaxy naderde met de bedoeling de op dit zeeschip aanwezige loods af 
te halen, betekent geenszins dat zijn manoeuver valt onder het begrip 'loodsen', zoals ge-
definieerd in de wet. Derhalve is ook de aansprakelijkheidsontheffing niet van toepassing 
op het schadegeval.

De opdracht om ten allen tijde het loodsen te verzekeren doet geen afbreuk aan de -ook 
in hoofde van het personeel van de loodsdiensten bestaande- verplichting om bij het varen 
ten alle tijde de bestaande reglementen inzake scheepvaart, en meer bepaald de voorzich-
tigheid waarmee dient te worden gemanoeuvreerd, na te leven.

Nu (eiser) niet eens een fout in hoofde van de Ming Galaxy aanwijst, laat staan bewijst 
(en zelfs akkoord gaat met de conclusie van de deskundige dat de kapitein van het m/s 
Ming Galaxy vrijuit gaat), is het een raadsel op welke grond zij van (verweerster) vergoe-
ding blijft vorderen van de schade aan de loodsboot. De tegeneis is manifest ongegrond".

De eerste bodemrechter overwoog sub b in het vonnis a quo, gewezen op 12 december 
1995, nopens de aansprakelijkheid: 

"(Eiser) beroept zich op de ontheffing van aansprakelijkheid voorzien in de wet van 30 
augustus  1988,  houdende wijziging van de wet  van 3 november  1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen, en die bepaalt:

'De organisator van een loodsdienst kan rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, wanneer die 
schade te wijten is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn personeel 
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dat handelt in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een handeling dan 
wel in een verzuim bestaat'.

De rechtbank is nochtans van oordeel dat deze ontheffing enkel slaat op de loodsdien-
sten in zover zij inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding van de vaart 
van het schip (vgl. Cass., 17 december 1993, R.H.A., 1994, p.39 e.v.).

Deze wettelijke bepaling is er inzonderheid op gesteund dat niet de loods, maar de ka-
pitein het gezag over zijn schip behoudt, ook wanneer hij beroep moet doen op de dien-
sten van een loods, en dus de adviezen van de loods kan en mag naast zich neerleggen.

De kapitein van het beloodst schip heeft echter geen enkele zeggingschap over het rei-
len en zeilen van de loodsboot, die zijn eigen onaantastbare gezagvoering heeft en als 
deelnemer aan het verkeer de regels daarvan dient in acht te nemen.

De manier waarop (eiser) zijn uitermate verregaande interpretatie van hoger vermelde 
wettelijke bepaling wil motiveren, namelijk dat de loodsdiensten in alle omstandigheden 
moeten blijven werken ongeacht het gevaar, gaat niet op.

Vooreerst is uit het verslag van de nautische deskundige gebleken dat het beoogd ma-
noeuvre van de loodsboot wel degelijk had kunnen uitgevoerd worden zonder het risico 
van een aanvaring te creëren.

Vervolgens, indien de weersomstandigheden het afhalen van de loods van het zeeschip 
daadwerkelijk onmogelijk hadden gemaakt, kon de loods aan boord zijn gebleven tot bij-
voorbeeld in de eerstvolgende haven, hetgeen wel meer voorvalt, en trouwens ook in on-
derhavig geval is gebeurd nadat de aanvaring had plaatsgevonden.

(Eiser) en hij alleen, is bijgevolg aansprakelijk voor de schade".
Grieven
Artikel 3bis,§1,eerste lid, van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van 

zeevaartuigen, zoals ingevoegd bij wet van 30 augustus 1988, bepaalt dat de organisator 
van een loodsdienst rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kan gesteld worden 
voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken wanneer die schade te wijten 
is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn personeel dat handelt in de 
uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een handeling dan wel in een verzuim 
bestaat.

De wet voorziet zodoende in een ontheffing van aansprakelijkheid voor fouten begaan, 
hetzij door de organisator van de loodsdienst, hetzij door een lid van zijn personeel.

De wetgever bedoelt met organisator de openbare overheid of het havenbeheer die de 
loodsdienst inrichten of in concessie geven en de concessionaris van die dienst.

Uit artikel 3bis,§1,derde lid,2°, van de wet van 3 november 1967 betreffende het lood-
sen van zeevaartuigen blijkt dat de loodsdienst onder meer de dienst is die een loods ter 
beschikking stelt van de kapitein van een zeevaartuig om hem als raadgever bij te staan, 
artikel 5 van dezelfde wet preciserende dat onder loodsen wordt verstaan het verlenen van 
assistentie aan de kapitein van zeevaartuigen door loodsen benoemd door de Minister die 
het loodswezen in zijn bevoegdheid heeft.

De organisatie van een loodsdienst is evenwel niet beperkt tot het loodsen stricto sensu 
van zeeschepen, bestaande in het verlenen van assistentie en raad aan boord van zeesche-
pen, doch omvat alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 
het begeleiden van de scheepvaart en zonder dewelke de loodsdienst niet behoorlijk zou 
kunnen fungeren.

Het komt aldus ongetwijfeld de organisator van de loodsdienst toe het transport van de 
loodsen naar en van het zeeschip te organiseren, dermate dat de kapitein kan beschikken 
over een loods.
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Het begrip "lid van het personeel", waarvan sprake in artikel 3bis,§1,eerste lid, van de 
wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen viseert bovendien 
alle leden van het personeel van de organisator van de loodsdienst, voorzover deze optre-
den in de uitoefening van hun functie, en derhalve niet uitsluitend de loodsen, bedoeld in 
artikel 5 van de wet van 3 november 1967.

Tenslotte werd bij het cassatiearrest van 17 december 1993 niets anders beslist dan dat 
het aanwijzen van een ligplaats niet past in de activiteit van de loodsdienst, zoals gedefini-
eerd in artikel 3bis,§1,2°,b, van de wet van 3 november 1967.

Uit dit arrest kan evenwel geenszins worden afgeleid dat alleen de fouten begaan bij het 
loodsen zouden worden geviseerd door de aansprakelijkheidsontheffing.

De aansprakelijkheidsontheffing viseert zodoende evenzeer de schade veroorzaakt door 
een lid van het personeel van de organisator van de loodsdienst bij het afhalen van de 
loods die zich aan boord van de beloodst schip bevindt. 

Te dezen stond vast  dat  de  aanvaring veroorzaakt  werd door  een stuurman van de 
loodsboot 1, die de Ming Galaxy naderde met de bedoeling de op dit zeeschip aanwezige 
loods af te halen en van wie niet werd betwist dat hij hierbij handelde in de uitoefening 
van zijn functie.

De aansprakelijkheidsontheffing gold zodoende evenzeer ten aanzien van diens fout.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt dat eiser zich niet kon beroepen op de 

aansprakelijkheidsontheffing, besloten in artikel 3bis,§1,eerste lid, van de wet van 3 no-
vember 1967, betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals ingevoegd bij wet van 30 
augustus 1988, en dit om de enkele reden dat de fout niet bij het loodsen zelf werd be-
gaan, niet naar recht is verantwoord (schending van de in het middel aangehaalde wetsbe-
palingen).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 962, 1017 en 1018 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Gent veroordeelt bij het bestreden arrest eiser, met bevestiging 

van het bestreden vonnis, tot betaling van de door verweerster gedane uitgaven voor de 
expertise schade-opname Loodsboot 1 ten bedrage van 293.650 BEF en voor de expertise 
schade-opname Ming Galaxy ten bedrage van 91.256 BEF, op volgende gronden:

"Cijfermatig betwist (eiser) de door (verweerster) in rekening gebrachte expertisekos-
ten. Deze maken nochtans integraal deel uit van de door haar geleden schade. Partijen be-
sloten immers tot een minnelijke tegensprekelijke expertise (beide partijen stelden een ex-
pert aan), waardoor geen kosten dienden gemaakt voor een gerechtelijk deskundigenon-
derzoek met betrekking tot de omvang van de schade aan de vaartuigen. (Verweerster) 
kon derhalve aanspraak maken op de door haar desbetreffend gedane uitgaven en dit zo-
wel voor de schade aan haar eigen schip als voor de schade aan de loodsboot nu ook met 
betrekking tot dit vaartuig een tegensprekelijke expertise diende te worden uitgevoerd in-
gevolge de aanspraken van (eiser) die (volkomen ten onrechte- zie infra) van (verweer-
ster) vergoeding vorderde en blijft vorderen van deze schade.

De hoofdvordering blijft dienvolgens gegrond, zoals door de eerste rechter bepaald".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De gerechtskosten, bedoeld in artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek, waartoe een 
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verliezende partij bij toepassing van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek kan wor-
den veroordeeld, omvatten onder meer de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatrege-
len, waaronder het deskundigengeld, verschuldigd naar aanleiding van een door de rechter 
bevolen deskundigenonderzoek.

Deze regeling evenwel geldt niet ten aanzien van de door partijen op eigen initiatief ge-
nomen maatregelen.

Te dezen besloten blijkens het bestreden arrest partijen tot het houden van een minnelij-
ke tegensprekelijke expertise, waarbij beiden een expert aanstelden.

De door deze in der minne aangestelde deskundigen aangerekende kosten zijn zodoen-
de geen gerechtskosten in hogervermelde zin die overeenkomstig artikel 1017 van het Ge-
rechtelijk Wetboek eiser konden worden ten laste gelegd.

Hieruit volgt dat eisers veroordeling tot betaling van de kosten, verband houdende met 
de door verweerster aangestelde deskundige, niet naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 962, 1017 en 1018 van het Gerechtelijk Wetboek).

2.2. Tweede onderdeel
Het slachtoffer van een onrechtmatige daad kon slechts aanspraak maken op vergoe-

ding van de schade die door deze daad werd veroorzaakt.
In de regel heeft het beroep door het slachtoffer van een fout op een technisch raads-

man, zoals een deskundige, slechts tot voorwerp dat slachtoffer bij te staan in zijn eis tot 
herstel van de schade, geleden door die fout.

Het ereloon van de door het slachtoffer aangesproken deskundige met het oog op het 
vaststellen van de schade die het door de ingeroepen fout heeft geleden, zijn dan ook lou-
tere kosten van verdediging en maken zodoende geen bestanddeel van de schade uit.

Zulks is evenzeer het geval wanneer de deskundige aangewezen werd in uitvoering van 
een overeenkomst, tussen beide partijen totstandgekomen, nu de door die deskundige ge-
dane vaststellingen evenzeer zullen dienen tot bewijs van de schade en tot de verdediging 
van het slachtoffer en diens ereloon derhalve in hoofde van de partij, die aanspraak maakt 
op schadevergoeding en die zich op een tegeneis moet verweren, een loutere verweerkost 
is.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat oordeelt dat verweerster aanspraak kon maken 
op de door haar gedane uitgaven met betrekking tot de vaststelling van de omvang van de 
schade der vaartuigen, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

2.3. Derde onderdeel
Het slachtoffer van een onrechtmatige daad kon slechts aanspraak maken op vergoe-

ding van de schade door die onrechtmatige daad veroorzaakt.
Niet iedere uitgave gedaan naar aanleiding van een onrechtmatige daad werd evenwel 

ook door die daad veroorzaakt.
Dit zal onder meer geenszins het geval zijn voor uitgaven welke hun oorsprong vinden 

in een eigen juridische oorzaak, zoals een vrijwillig aangegane verbintenis, ook al werd 
die verbintenis aangegaan naar aanleiding van een schadegeval,  met betrekking tot  de 
schade van de andere partij.

Te dezen blijkt dat verweerster zich akkoord verklaarde om de schade, opgelopen door 
het vaartuig, toebehorend aan eiser, te doen vaststellen op tegensprekelijke wijze door in 
der minne aangewezen experts, waarbij beide partijen een expert aanstelden.

De door verweerster gedane uitgaven voor de vaststelling van de schade aan de loods-
boot zodoende hun oorsprong vonden in een door haar vrijwillig aangegane verbintenis en 
een van de fout te onderscheiden juridische oorzaak hadden.
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Eiser er in dat verband overigens op wees dat in dergelijke expertise elke partij haar ei-
gen kosten dient te dragen,

Hieruit volgt dat het bestreden arrest eiser niet wettig vermocht te veroordelen tot het 
betalen van de door verweerster gedane uitgaven voor de vaststelling van de schade aan 
de loodsboot zonder aldus het begrip oorzakelijkheid te miskennen (schending van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), hierbij tevens de verbindende kracht 
van de tussen partijen bestaande overeenkomst aangaande de minnelijke tegensprekelijke 
expertise miskennen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 3bis,§1, eerste lid, van de wet van 3 no-

vember 1967, als gewijzigd door de wet van 30 augustus 1988, de organisator 
van een loodsdienst rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kan worden 
gesteld voor schade die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, wanneer 
die schade te wijten is aan een fout van de organisator zelf of van een lid van zijn 
personeel dat handelt in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in 
een handeling dan wel in een verzuim bestaat;

Overwegende dat artikel 3bis,§1,derde lid,2°, het begrip loodsdienst omschrijft 
als "a) de dienst die een loods ter beschikking stelt van de kapitein van een zee-
vaartuig, om hem als raadgever bij te staan; b) iedere dienst die, inzonderheid 
door middel van radarwaarnemingen of peilingen van de voor zeevaartuigen toe-
gankelijke wateren, inlichtingen of instructies aan een zeevaartuig geeft, ook al 
bevindt er zich geen loods aan boord";

Overwegende dat uit het onderling verband tussen de bepalingen van de be-
doelde  wet  volgt  dat  de  wetgever  de  aansprakelijkheid  van  de  loodsdiensten 
heeft willen regelen in zoverre die loodsdiensten inlichtingen of instructies geven 
betreffende de begeleiding van de vaart van het schip; 

Dat de fout van de stuurman van de loodsboot waardoor die in aanvaring komt 
met het beloodst schip geen daad is waarvoor de aansprakelijkheidsbeperking in 
het genoemde artikel 3bis geldt;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appèlrechters de ver-

oordeling van eiser tot de betaling van de kosten van het deskundigenonderzoek 
steunen op de artikelen 1017 en 1018 van het Gerechtelijk Wetboek, berust op 
een verkeerde lezing van het arrest;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek degene 

door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht is deze in-
tegraal te vergoeden;

Dat deze bepaling niet uitsluit dat de vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot 
de kosten die de benadeelde partij diende te besteden met het oog op de vaststel-
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ling van de schade en de omvang ervan;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire 

verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek ontstaat,  tenzij  wanneer,  blijkens de  inhoud of  de strekking van de 
overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie defi-
nitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of 
die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten;

Dat een contractuele verbintenis die door de benadeelde werd aangegaan na 
het ontstaan van de onrechtmatige daad ten einde het bestaan en de omvang van 
de schade te laten vaststellen niet de inhoud of de strekking heeft dat de bena-
deelde de door hem hiervoor gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat 
de herstelplicht van de aansprakelijke wordt weggenomen;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 148

1° KAMER - 28 februari 2002

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR 
GESCHIL - TERMIJN - BEGIN - KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF - VOORWAARDE.

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - VERVANGING VAN 
DESKUNDIGE - VERZOEKSCHRIFT - TOEPASSELIJKE PROCEDURE.

1º De kennisgeving bij gerechtsbrief doet de termijn voor het instellen van hoger beroep  
enkel ingaan in de gevallen dat de wetgever in deze wijze van kennisgeving voorziet en  
op voorwaarde dat die kennisgeving de strekking heeft om de termijn voor het instellen  
van rechtsmiddelen te doen lopen1. (Art. 1051, 1e lid, Ger.W.)

2º Het verzoekschrift waarbij de meest gerede partij met toepassing van art. 977 Ger.W. de  
vervanging van een deskundige vraagt ressorteert niet onder het bepaalde in de artikelen 
1025 tot 1034 Ger.W.2

1 Zie  cass.  28  feb.  2002,  A.R.  C.99.0097.N,  nr.  146,  met  concl.  O.M.;  16  dec.  1999,  A.R. 
C.98.0375.N, nr 684.
2 Zie cass.  16 dec. 1999,  A.R. C.98.0375.N,  nr 684;  17 maart  1997, A.R. S.96.0044.F,  nr 146; 



650 HOF VAN CASSATIE 28.2.02 - Nr. 148 

(COISMAN CONSTRUCT B.V.B.A. T. CARNIPORTION N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0081.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Na de aanstelling van een deskundige voor de Voorzitter van de Rechtbank 

van Koophandel te Oudenaarde heeft eiseres op 7 januari 1999 bij toepassing 
van artikel 977 van het Gerechtelijk Wetboek een verzoekschrift neergelegd tot 
vervanging van de aangestelde deskundige. Dit verzoek wordt verworpen bij be-
schikking van 11 maart 1999. Deze beschikking wordt op 12 maart 1999 aan de 
partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief overeenkomstig artikel 1030 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Op 21 september 1999 tekent eiseres hoger beroep aan.
IV. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een verzoekschrift.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 704, 792, 977, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034bis, 1051 en 1072bis 

van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Gent verklaart bij het bestreden arrest verklaart eiseres' hoger 

beroep tegen de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Ou-
denaarde van 11 maart 1999 laattijdig, ontvangt de vordering van derde verweerster, ver-
klaart deze gegrond en veroordeelt derhalve eiseres om aan derde verweerster de som van 
25.000 BEF ten titel van schadevergoeding, meer de gerechtelijke intresten vanaf 18 okto-
ber 1999, te betalen, op volgende gronden:

Uit het voor eensluidend verklaard bevelschrift in de rechtsplegingsbundel van de eer-
ste aanleg volgt dat deze beschikking op 12.03.1999 bij toepassing van artikel 1030 van 
het Gerechtelijk Wetboek werd toegezonden aan partijen.

Betreffend stuk heeft authenticiteit tot bewijs van het tegendeel wat niet wordt gedaan 
noch betracht; de eenvoudige bewering dat er geen kennisgeving was overeenkomstig ar-
tikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek is geen bewijs van het tegendeel.

Bij  toepassing  van  artikel  1031  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  beroep  van 
21.09.1999 tegen de beschikking van 11.03.1999 laattijdig, meer dan 1 maand na datum 
van de kennisgeving op 12.03.1999".

"Vorderingen wegens tergend en roekeloos beroep gesteld  door  NV Bogaert  Maria 
Kunststofvloeren.

Het verzoek is ontvankelijk en gegrond, het gevorderde bedrag de terzake passende 

FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, 308, sub f.
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vergoeding voor de veroorzaakte schade door nodeloos verder procederen; bij schrijven 
van 05.05.1999 heeft de raadsman van NV Bogaert voornoemd reeds te kennen gegeven 
aan (eiseres) zo er beroep werd ingesteld dit als tergend en roekeloos zou worden be-
schouwd. (Eiseres) bijgestaan door twee vakspecialisten, kan niet ernstig voorhouden de 
gevolgen van art. 1030-1031 van het Gerechtelijk Wetboek niet te hebben gekend noch de 
weerslag van een laattijdig beroep op derde verweerster".

Grieven 
De regels, bepaald bij de artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn 

slechts van toepassing op de in deze bepalingen uitdrukkelijk geviseerde procedures, met 
uitsluiting van iedere andere procedure.

Deze regels zijn inzonderheid niet van toepassing op procedures welke uit hun aard een 
tegensprekelijk karakter vertonen.

Een naar zijn aard contradictoire procedure wordt evenmin een procedure op eenzijdig 
verzoekschrift of de beschikking, gewezen in het kader van dergelijke procedure, een be-
schikking in de zin van artikel 1029 van het Gerechtelijk Wetboek doordat de partijen in 
het kabinet van de voorzitter werden gehoord, het vonnis in diens kabinet werd gewezen 
en de rechter die beslissing door de griffier ter kennis zou hebben laten brengen van de 
partijen op grond van artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoekschrift, waarvan sprake in artikel 977 van het Gerechtelijk Wetboek, waar-
bij de meest gerede partij de vervanging van de deskundige kan vragen, verwijst telkens 
wanneer daartoe reden is, naar een verzoekschrift met tegensprekelijk karakter en ressor-
teert derhalve geenszins onder de bepalingen inzake de procedure op eenzijdig verzoek-
schrift.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een beslissing, gewezen in het kader van 
een tegensprekelijke procedure, overeenkomstig artikel 1051 van het Gerechtelijk Wet-
boek loopt vanaf de betekening van dit vonnis of vanaf haar kennisgeving, gedaan over-
eenkomstig artikel 792, alinea's 2 en 3 van het Gerechtelijk Wetboek, waarmee de geval-
len, opgesomd in artikel 704, worden bedoeld.

Een zaak die aanhangig is voor de rechter op grond van artikel 977 van het Gerechtelijk 
Wetboek is evenwel geen zaak bedoeld in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Aan de regel van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bovendien geen af-
breuk gedaan door de omstandigheid dat de griffier het vonnis overeenkomstig artikel 
1030 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen zou hebben 
gebracht.

De termijn zal in deze hypothese evenzeer slechts lopen vanaf de betekening van het 
vonnis.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat uitspraak diende te doen over een hoger be-
roep, ingesteld tegen de beslissing, waarbij de eerste rechter een verzoek tot vervanging 
van de deskundige, die eerder door diezelfde rechter werd aangesteld in het kader van een 
op tegenspraak gevoerde procedure, verwierp, niet wettig vermocht te beslissen dat de ter-
mijn om tegen deze beslissing hoger beroep in te stellen een aanvang had genomen op da-
tum van haar kennisgeving bij toepassing van artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek 
en derhalve het hoger beroep, ingesteld meer dan één maand na datum van die kennisge-
ving, laattijdig was (schending van artikelen 704,eerste lid, 792,tweede en derde lid, 977, 
1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034bis en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek) en eiseres 
bijgevolg ook niet wettig kon veroordelen tot betaling van een vergoeding aan derde ver-
weerster wegens tergend en roekeloos hoger beroep (schending van artikel 1072 bis,eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 
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V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, de ter-

mijn om hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de beteke-
ning van het vonnis of van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, 
tweede en derde lid; dat de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn voor het in-
stellen van hoger beroep enkel doet ingaan in de gevallen dat de wetgever in 
deze wijze van kennisgeving voorziet en op voorwaarde dat die kennisgeving de 
strekking heeft om de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen te doen lo-
pen;

Overwegende  dat,  krachtens  artikel  977  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  de 
meest gerede partij bij verzoekschrift de vervanging van deskundigen kan vra-
gen;  dat  een  dergelijk  verzoekschrift  in  een  naar  zijn  aard  tegensprekelijke 
rechtspleging, niet ressorteert onder het bepaalde in de artikelen 1025 tot 1034 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat de beslissing die op een dergelijk verzoek-
schrift wordt gewezen geen beslissing is als bedoeld in artikel 1030 van dit Wet-
boek;

Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk ver-
klaart wegens laattijdigheid omdat meer dan een maand is verstreken na datum 
van de kennisgeving; dat door aldus te oordelen, het arrest artikel 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 149

1° KAMER - 28 februari 2002

1º VERHAAL OP DE RECHTER – RECHTSWEIGERING - BEGRIP.

2º RECHTSWEIGERING - Begrip.

1º en 2° Van rechtsweigering, waarop verhaal op de rechter kan worden gestoeld, is er  
sprake wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; de  
loutere omstandigheid dat de rechter voor de behandeling van een zaak ten gronde geen  



Nr. 149 - 28.2.02 HOF VAN CASSATIE 653 

snellere  behandeling  voorziet  dan  voor  andere  zaken  die  hij  behandelt  maakt  geen 
rechtsweigering uit1. (Artt. 5 en 1140, 4°, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.01.0540.N)

I. Geding in cassatie
Op 14 november 2001 heeft eiseres een verzoekschrift ter griffie ingediend, 

waarin zij verklaart een verhaal op de rechter uit te oefenen op grond van artikel 
1140,4°, van het Gerechtelijk Wetboek.

De raadsheren op wie verhaal wordt genomen, hebben binnen de wettelijke 
termijn van vijftien dagen een memorie neergelegd.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Blijkens het verzoekschrift kunnen de feiten als volgt worden samengevat:
Op 18  mei  2001  dagvaardde  verzoekster  de  BVBA Incanto,  C.  M.  en  de 

BVBA Livoque voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-
chelen, rechtsprekend zoals in kort geding, overeenkomstig artikel 87,§1, van de 
Auteurswet van 30 juni 1994. Zij vorderde de vaststelling dat het door de ge-
daagden gebruikte concept van vitrinekast en presenteermodule voor juwelen een 
inbreuk maakt op haar auteursrechten, de stopzetting van deze inbreuk onder 
verbeurte van een dwangsom (...) en de solidaire veroordeling tot betaling van de 
kosten van vaststelling en ereloon van de raadslieden.

De eerste rechter heeft de vordering afgewezen bij vonnis van 23 juli 2001. Op 
18 september 2001 heeft eiseres hoger beroep ingesteld en hierbij expliciet ver-
wezen naar artikel 1066 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft op 15 oktober 2001 aan de partijen 
akte verleend van hun schriftelijk akkoord tot regeling van conclusietermijnen 
van 15 december 2001 tot 15 april 2002 en heeft vervolgens de rechtsdag be-
paald op 19 januari 2004, met een voorziene pleitduur van 150 minuten.

De partijen hadden de mogelijkheid meer dan twee conclusies te nemen met 
het beding dat als er meer dan twee conclusies genomen werden, de partij die 
hiertoe overging een syntheseconclusie zou nemen.

III. Het verhaal op de rechter
Gronden
De artikelen 5, 1066, eerste en inzonderheid tweede lid, 1°, zoals vervangen 

bij artikel 50 van de wet van 3 augustus 1992 en 1140,4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Beslissing die de grond vormt voor het verhaal op de rechter

1 Zie cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.1678.F, nr 690; M. DE SWAEF, "Over rechtsweigering" (noot 
onder Antwerpen, 16 januari 1986), R.W. 1986-87, 951.
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Het hof van beroep heeft de rechtsdag in de zaak van verzoekster, die hoger 
beroep heeft ingesteld tegen een beschikking van de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen, rechtsprekend als in kort geding, van 23 juli 
2001 betreffende een vordering tot staking als bedoeld in artikel 87,§1, van de 
Auteurswet van 30 juni 1994, vastgesteld op 19 januari 2004 om 09.30 uur.

Grieven
Verzoeksters vordering werd, overeenkomstig artikel 87,§1, van de Auteurs-

wet  van 30 juni  1994,  ingeleid en behandeld "zoals in  kort  geding" door  de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. Verzoekster, stelde 
onder verwijzing naar artikel 1066 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen diens 
beschikking van 23 juli 2001 hoger beroep in op 18 september 2001. Luidens dit 
artikel 1066, tweede lid,1°, worden de zaken, "in geval van voorziening tegen ie-
dere beslissing van de voorzitter in kort geding" - zoals verzoeksters zaak - aan-
gehouden op de inleidingszitting, of anders binnen ten hoogste drie maanden en, 
zo nodig, op een namiddagzitting. Het is de wil van de wetgever is dat deze za-
ken, omwille van hun hoogdringende aard, een snelle behandeling zouden krij-
gen in hoger beroep. Een overdreven lang uitstel van behandeling van een rechts-
zaak, inzonderheid verzoeksters zaak, komt neer op een (feitelijke) rechtsweige-
ring en op grond van de artikelen 5 en 1140,4°, van het Gerechtelijk Wetboek 
geeft aanleiding tot verhaal op de rechter.

Hieruit volgt dat de vaststelling van de rechtsdag, in voormelde zaak, door het 
hof  van  beroep,  op  een  overdreven  verafgelegen  datum,  namelijk  19  januari 
2004, neerkomt op rechtsweigering, wat een verhaal op de rechter rechtvaardigt 
(schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1140, aanhef en onder 4°, van het Gerech-

telijk Wetboek, er verhaal op de rechter bestaat indien rechtsweigering is ge-
schied;

Dat er sprake is  van rechtsweigering wanneer de rechter onder gelijk welk 
voorwendsel weigert recht te spreken;

Dat de loutere omstandigheid dat de rechter voor de behandeling van een zaak 
ten gronde geen snellere behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij be-
handelt terwijl een snelle behandeling desgevallend beter zou beantwoorden aan 
de geest van de wetgeving, aan de belangen van een of meer partijen of efficiën-
ter zou kunnen zijn, geen rechtsweigering uitmaakt;

Dat het verhaal op de rechter ongegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt verzoekster in de kosten.
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 



Nr. 149 - 28.2.02 HOF VAN CASSATIE 655 

Maes.

Nr. 150

1° KAMER - 28 februari 2002

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT - ORDE 
VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - ARTIKEL 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET HOF.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - ORDE 
VAN ARCHITECTEN - BEROEPSTUCHT - RAAD VAN BEROEP - TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - ARTIKEL 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET HOF.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - BEROEPSTUCHT - RAAD VAN BEROEP - 
TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING DOOR HET HOF.

1º, 2° en 3° Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in  
feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van 
de  bewezen  verklaarde  inbreuken;  het  Hof  vermag  evenwel  na  te  gaan  of  uit  de  
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad van 
beroep  van  de  Orde  van  Architecten  heeft  geoordeeld  met  miskenning  van  art.  3  
E.V.R.M.1

(D. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.01.0008.N)

I . Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 29 maart 2001 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als 
voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert in een verzoekschrift een middel aan. 
Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel 

uit. 
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de bestreden beslissing, enerzijds, oordeelt dat de feiten A 

1 Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0018.N, nr 423.
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en B niet bewezen zijn op grond van de toelichting door eiser op de zitting van 
15 februari 2001 verstrekt en uit de schriftelijke verduidelijking reeds verstrekt 
aan de raad van de Orde, anderzijds, oordeelt dat het feit C bewezen blijft op 
grond dat eiser door zijn bewuste weigering de nodige stukken over te maken ie-
der degelijk onderzoek onmogelijk maakt en door te weigeren de dossiers mede 
te delen het de raad onmogelijk maakt zijn opdracht naar behoren uit te voeren;

Dat die redenen niet tegenstrijdig zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechter binnen de bij de wet en het EVRM gestelde per-

ken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie bepaalt die hij in verhouding 
acht met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; dat het Hof evenwel 
vermag na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden be-
slissing niet blijkt dat de raad van beroep van de Orde van Architecten heeft ge-
oordeeld met miskenning van artikel 3 EVRM; 

Overwegende dat de bestreden beslissing de tuchtsanctie van schorsing van het 
recht het beroep van architect uit te oefenen voor de duur van negen maanden 
grondt op de redenen dat:

1. het feit een ernstige inbreuk uitmaakt;
2. de handelwijze van eiser des te meer laakbaar is nu hij zich in dezelfde peri-

ode voor onder meer dezelfde telastlegging diende te verantwoorden en hem bij 
beslissing van 24 maart 1997 door de Raad van de Orde een tuchtsanctie van 
schorsing van negen maanden werd opgelegd die bij sententie van de Raad van 
Beroep tot drie maanden werd verminderd;

Overwegende dat het onderdeel de onevenredigheid van de sanctie in wezen 
afleidt uit de omstandigheid dat dezelfde zware sanctie werd toegepast in hoger 
beroep als die welke was toegepast voor de provinciale raad terwijl het aantal be-
wezen verklaarde telastleggingen verminderd werd;

Dat hieruit op zichzelf geen onevenredigheid van de sanctie kan worden afge-
leid;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver: mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Maes en Bützler.

Nr. 151
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1° KAMER - 28 februari 2002

EUROPESE UNIE – PREJUDICIELE GESCHILLEN – HOF VAN CASSATIE – ARTIKEL 
234 EEG-VERDRAG – VERDRAG – HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE 
GEMEENSCHAP – UITLEGGING – VERZOEK – NOODZAKELIJKE UITLEGGING – HOF VAN JUSTITIE 
EG.

Wanneer de uitlegging van een bepaling van het EEG-Verdrag of van een handeling van  
de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 9.1, eerste lid, van de EEG-Verordening 
nr.  2730/79  van  de  Raad  van  29  november  1979  houdende  gemeenschappelijke  
uitvoeringsbepalingen  inzake  het  stelsel  van  restituties  bij  uitvoer  voor 
landbouwproducten, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in  
casu  in  een  zaak  waar  de  vraag  rijst  wanneer  de  naar  derde  landen  uitgevoerde  
goederen geacht moeten worden het geografisch grondgebied van de Gemeenschap te 
hebben verlaten,  verzoekt  het  Hof  in  de regel  het  Hof  van Justitie  om bij  wijze  van  
prejudiciële beslissing uitspraak te doen1. (Art. 234 EEG-Verdrag)

(N.V. AGENCE MARITIME LALEMANT T. MALZFABRIK TIVOLI GMBH e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0372.N)

I. Bestreden uitspraak en voeging
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 april 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De voorzieningen C.00.0372.N en C.01.0005.N zijn tegen dit arrest gericht en 

er bestaat grond tot voeging.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Overwegende dat het arrest volgende relevante feiten vaststelt:
Een aantal ladingen mout moesten via de haven van Antwerpen naar Algerije 

verscheept worden. Voor deze uitvoer was zowel de Europese als een Belgische 
uitvoervergunning nodig.

Malteurop, een Franse vennootschap, contacteerde NV Agence Maritime Lale-
mant in Antwerpen om de nodige formaliteiten te verrichten en de verscheping 
vanuit Antwerpen te verzorgen.

Lalemant bevestigde dat zij de formaliteiten voor de restituties gratis zou uit-
voeren.

Op 13 februari 1986 maakt Lalemant een “liner booking note” over aan UCM 
in Frankrijk. Hierop werd een overzicht gegeven van de verschillende transpor-
ten, die in de loop van 1986 zouden gebeuren, samen met de hoeveelheid mout 
die zou vervoerd worden en werd vermeld dat in september 1986 600 ton naar 

1 Zie Cass., 4 november 1996, A.R. nr. S.95.0146.N, A.C., 1996, 411; Cass., 30 juni 1997, A.R. nr. 
S.96.0116.N, A.C., 1997, 308; Cass., 13 januari 2000, A.R. nr. C.95.0318.N, A.C., 2000, 30; Cass., 6 
november 2000, A.R. nr. S.00.0029.F, A.C. 2000, 603, met concl. Eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.
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Algerije zou worden verscheept, zijnde 150 ton naar Oran, 250 ton naar Algiers 
en 200 ton naar Annaba.

Malteurop meldde op 23 juni 1986 per telex aan Lalemant dat er nog 1.000 ton 
te verschepen was. Zij vroeg om in naam van de Malzfabrik Tivoli te Blieskastel 
een douane- entrepot van 1.000 ton mout te plaatsen ten laatste op 30 juni 1986.

Op 27 juni 1986 werd door de douane te Antwerpen een T5-document opge-
steld voor 1.000.000 kg mout.

In de loop van juli 1986 werd volgens planning, 400 ton verscheept, en hier-
voor werden de nodige documenten uitgegeven.

Voor de transporten voorzien in september 1986 was er enige vertraging. Op 
30 september 1986 werd er door de douane te Antwerpen geattesteerd dat er een 
lading 250 ton en een lading van 200 ton mout geladen waren op het ms. Alybel-
la.  Deze goederen hebben het  geografisch grondgebied van de  Europese Ge-
meenschap op 19 september 1986 verlaten.

De douane attesteerde dat een lading van 150 ton mout geladen op het ms. At-
lantic Island op 4 oktober 1986 het geografisch grondgebied van de Gemeen-
schap heeft verlaten.

Lalemant factureerde de transportkosten over Tivoli.
Op 20 januari 1987 deed Lalemant een aanvraag tot restitutie, waarbij “hande-

lend voor eigen rekening” niet werd doorgehaald, en eveneens vermeld werd “in 
hoedanigheid van expediteur van de firma Malzfabrik Tivoli Gmbh te Blieskas-
tel  ...”  voor de uitvoer  van 1.000.000 kg mout niet  gebrand ten bedrage van 
7.959.820 BEF en met de vraag dit op de rekening van Lalemant te storten. 

Op 27 januari 1987 zond Lalemant aan Malteurop een telex dat de restitutie 
zou toegekend zijn. Op 28 januari 1987 bezorgde Malteurop aan Lalemant een 
telex met een overzicht van de 5 transporten voor de 1.000 ton, stellende dat de 
aanvraag vroeger had kunnen gedaan zijn.

Op 24 februari 1987 telexte Malteurop aan Lalemant dat de BALM te Frank-
furt (de Duitse dienst die zich met restituties bezighoudt) aan Tivoli had gemeld 
dat een gedeelte van de transporten buiten de toegelaten termijn van 60 dagen 
zou gebeurd zijn, waardoor een gedeelte van de borg die door Tivoli werd gege-
ven zou vervallen. Malteurop verbaasde zich over deze termijn maar hield Lale-
mant verantwoordelijk voor de bovengenoemde financiële gevolgen.

De Duitse overheid stelde een onderzoek in en op 7 maart 1991 schreef de 
Duitse  minister  van  Financiën  aan het  Belgische  ministerie  van  Financiën  te 
Brussel dat een gedeelte van de verscheepte ladingen mout te laat, buiten de 60 
dagen termijn, het geografisch gebied van de gemeenschap zou verlaten hebben, 
dat 4.775.892 BEF ten onrechte zou toegekend zijn en vroeg een onderzoek in te 
stellen.

Op 29 mei 1992 schreef het ministerie van Financiën aan het ministerie van 
Economische Zaken dat 400 ton binnen de voorziene termijn werd uitgevoerd, 
maar dat 600 ton buiten deze termijn vielen dat dan ook een onderzoek diende 
ingesteld te worden om de ten onrechte uitbetaalde restituties terug te vorderen.

Op 3 augustus 1992 schreef de C.D.C.V. een aangetekende brief aan Malzfa-
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brik Tivoli c/o Agence Maritime Lalemant met een verbeterde afrekening en met 
de vraag 1.193.973 BEF terug te storten.

Deze brief werd geprotesteerd door de raadsman van Lalemant, die tevens de 
coördinaten van Tivoli opgaf. Tivoli werd rechtstreeks door het C.D.C.V. aange-
schreven.

Op 22 maart 1993 werden Lalemant en Tivoli door de Belgische Staat gedag-
vaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen tot terugbetaling van 
restituties ten belope van 1.193.973 BEF. Op 22 april 1993 dagvaardde Lalemant 
de firma Malteurop in tussenkomst en vrijwaring; bij conclusie werd een vorde-
ring in vrijwaring door Tivoli tegen Lalemant ingesteld.

Op 19 mei 1994 werd Tivoli nogmaals door het C.D.C.V. aangeschreven met 
de vraag om 4.775.892 BEF ten onrechte betaalde restituties terug te betalen.

Bij dagvaarding van 15 juni 1994 werden Lalemant en Tivoli door de Belgi-
sche Staat gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen tot te-
rugbetaling van restituties ten belope van 3.581.919 BEF. Op 15 juli 1994 dag-
vaardde Lalemant de firma Malteurop in tussenkomst en vrijwaring. Bij conclu-
sie werd een eis in tussenkomst van Tivoli gericht tegen Lalemant.

A. Op de voorziening C.00.0372.N.
2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel  189 van het  Verdrag van Rome van 25 maart  1957 tot  oprichting van de 

Europese  Economische  Gemeenschap  (EEG-Verdrag),  goedgekeurd  bij  wet  van  2 
december 1957, zoals gewijzigd laatst door het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Unie,  ondertekend  te  Maastricht  op  7  februari  1992,  goedgekeurd  bij  wet  van  26 
november 1992, thans vormend artikel 249 van het EEG-Verdrag; 

- artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2730/79 van de Commissie van 29 november 
1979  houdende  gemeenschappelijke  uitvoeringsbepalingen  inzake  het  stelsel  van 
restituties bij uitvoer voor landbouwproducten.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest acht de hoofdvordering wegens onverschuldigde betaling van resti-

tuties en de vordering tot vrijwaring lastens eiseres gegrond wegens het niet-eerbiedigen 
van een voorwaarde gesteld door artikel 9 van bovenvermelde Verordening (EEG) nr. 
2730/79. Het arrest oordeelt dat de voorwaarde gesteld in artikel 9 van Verordening nr. 
2730/79 om recht op uitvoerrestituties te hebben, nl. het verlaten door de goederen van het 
geografisch grondgebied van de Gemeenschap, niet vervuld is voor 600 ton mout, nu deze 
meer dan 60 dagen na het vervullen van de douaneformaliteiten het geografisch grondge-
bied van de Gemeenschap verlaten heeft, nl. op 19 september en 4 oktober 1986 terwijl 
dit voor 27 augustus 1986 had moeten geschieden. Het bestreden arrest verwerpt in dit 
verband het middel van eiseres volgens welke het plaatsen van de goederen in een doua-
ne-entrepot gelijkgesteld kan worden met het geografisch verlaten van het grondgebied 
door deze goederen. Het bestreden arrest stelt dat "uitvoer en douane-entrepot juridische 
begrippen zijn, terwijl met de term "geografisch grondgebied” duidelijk verwezen wordt 
naar een feitelijkheid. Dat dit geattesteerd wordt door de administratie der douane (...), 
terwijl er reeds een douane-entrepot was gerealiseerd. De goederen hebben op 19 sep-
tember en 4 oktober 1986 daadwerkelijk het geografisch grondgebied van de Gemeen-
schap verlaten" (arrest p. 23 bovenaan).

Grieven
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Krachtens artikel 9, §1, van Verordening nr. 2730/79 mag een uitvoerrestitutie slechts 
worden uitbetaald, wanneer het bewijs wordt geleverd dat het product waarvoor de doua-
neformaliteiten bij uitvoer werden vervuld, uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen te 
rekenen vanaf de dag van vervulling van deze formaliteiten in ongewijzigde staat het geo-
grafisch grondgebied van de Gemeenschap heeft verlaten. Het begrip "verlaten van het 
geografisch grondgebied van de Gemeenschap" in deze bepaling niet dient te worden be-
grepen als het fysiek verlaten van het grondgebied maar als het zich niet langer bevinden 
in het vrije verkeer binnen de gemeenschappelijke markt. Na de vervulling van de doua-
neformaliteiten bij uitvoer en de opslag ervan in een douane-entrepot (als gevolg waarvan 
de goederen reeds het voordeel kunnen genieten van de exportrestituties) bevinden de 
goederen zich niet meer in het vrij verkeer in de Gemeenschap, met als gevolg dat op het 
moment van hun plaatsing in een douane-entrepot de goederen moeten worden geacht het 
geografisch grondgebied van de Gemeenschap te hebben verlaten in de zin van artikel 9, 
lid 1, van Verordening nr. 2730/79.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest het begrip "verlaten van het geografisch grondge-
bied van de Gemeenschap" in  de zin  van artikel  9,  paragraaf  1,  van Verordening nr. 
2730/79 miskent, derhalve schending inhoudt van deze bepaling alsook van artikel 189 
(thans 249) van het EG-Verdrag dat de verdragsrechtelijke grondslag van de Verordening 
als rechtsbron van Europees recht uitmaakt.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op de voorziening C.00.0372.N
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest beslist dat de oorspronkelijke hoofdvordering van 

het Belgische Interventie en Restitutiebureau tegen de GmbH. Malzfabrik Tivoli 
wegens onverschuldigde betaling van restituties gegrond is evenals de vordering 
in vrijwaring van deze laatste partij tegen de NV Agence Maritime Lalemant;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de voorwaarde gesteld in artikel 9 van 
de EEG-Verordening nr. 2730/79 van 29 november 1979 tot het recht op restitu-
tie, met name het verlaten van het geografisch grondgebied van de Gemeenschap 
van de goederen niet is vervuld voor 600 ton mout, omdat deze meer dan zestig 
dagen na het vervullen van de douaneformaliteiten het geografisch grondgebied 
van de Gemeenschap verlaten heeft, nl. op 19 september en 4 oktober 1986 ter-
wijl dit voor 27 augustus 1986 had moeten geschieden;

Dat het arrest aldus verwerpt dat het op 27 juni 1986 plaatsen van de goederen 
in een douane-entrepot, gelijkgesteld kan worden met het geografisch verlaten 
van het grondgebied door de goederen op grond dat “uitvoer en douane-entrepot” 
juridische begrippen zijn, terwijl met de term “geografisch grondgebied” duide-
lijk verwezen wordt naar een feitelijk gegeven;

Overwegende dat aldus de vraag rijst betreffende de uitlegging van voornoemd 
artikel van de verordening en een beslissing over die vraag noodzakelijk is voor 
het wijzen van het arrest;

Dat in de huidige stand van de rechtspleging het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen krachtens artikel 234 van het EG-Verdrag bevoegd is om 
bij wijze van prejudiciële beslissing over die vraag uitspraak te doen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Voegt de zaken C.00.0372.N. en C.01.0005.N.
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Ge-

meenschappen bij wijze van prejudiciële beslissing over de volgende vraag uit-
spraak heeft gedaan:

Moet artikel 9.1, eerste lid, van de EEG-Verordening nr. 2730/79 van 29 no-
vember  1979 houdende  gemeenschappelijke  uitvoeringsbepalingen  inzake  het 
stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, aldus worden uitge-
legd dat goederen die naar derde landen worden uitgevoerd en waarvoor de dou-
aneformaliteiten bij uitvoer zijn vervuld, geacht moeten worden het geografisch 
grondgebied van de Gemeenschap te hebben verlaten bij het daadwerkelijk ver-
laten van het grondgebied van de Gemeenschap dan wel wanneer zij in een doua-
ne-entrepot worden geplaatst.

28 februari 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  mevr. Bourgeois -  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse, Van Ommeslaghe en Bützler.
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