
 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2002 / NR. 5 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN MEI 2002 

NRS 264 TOT 335 



Nr. 264 - 2.5.02 HOF VAN CASSATIE 1167 

Nr. 264

1° KAMER - 2 mei 2002

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - VORDERING IN RECHTE -
WANPRESTATIE - EENZIJDIGE BESLISSING.

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 1184 B.W. -
VOORAFGAANDE EENZIJDIGE BESLISSING.

1º  en  2°  De  regel  dat  de  ontbinding  van  een  wederkerige  overeenkomst  wegens
wanprestatie in rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een
wederkerige  overeenkomst,  op  eigen  gezag  en  op  eigen  risico,  beslist  haar
verbintenissen  niet  uit  te  voeren  en  kennis  geeft  aan  de  wederpartij  dat  zij  de
overeenkomst  als  beëindigd  beschouwt;  bij  het  beoordelen  van de  gevolgen  van de
ontbinding en van de rechten die de partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die
over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen dat, gelet op de wanprestatie van
haar  wederpartij,  de  contractpartij  geen  fout  heeft  begaan  door  eenzijdig  de
overeenkomst als beëindigd te beschouwen1. (Art. 1184, derde lid B.W.)

(BELGISCHE SPAARBANKENVERENIGING e.a. T. ARGENTA SPAARBANK N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0277.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 1999 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart in de bestreden beslissing, met wijziging van de beslissing

van de eerste rechter, de oorspronkelijke vordering van eerste eiseres ontvankelijk doch
ongegrond, en veroordeelt eerste eiseres tot de kosten, op volgende motieven :

"Ingevolge de statutaire bepalingen van (eerste eiseres), waartoe (verweerster) toetrad,
kon het lidmaatschap enkel opgezegd worden 'voor het einde van het eerste semester van

1 Cass.,  2  mei  2002,  A.R.  C.01.0185.N,  infra  nr.  266;  L.  CORNELIS,  Algemene  theorie  van  de
verbintenis,  Intersentia  2000,  nr.  590-594.  Zie  S.  STIJNS,  De gerechtelijke  en  buitengerechtelijke
ontbinding van overeenkomsten, Maklu 1994, nr. 482 e.v.; S. RUTTEN, « De eenzijdige beëindiging
door de cliënt van de overeenkomst gesloten met de beoefenaar van een vrij beroep », T.B.H. 2002,
(83) nr. 7-8.



1168 HOF VAN CASSATIE 2.5.02 - Nr. 264 

elk jaar' en nam het lidmaatschap slechts een einde (...) op 31 december van hetzelfde
jaar'.

Naast deze normale wijze van beëindiging van het lidmaatschap blijft een lid van (eer-
ste eiseres) echter ook gerechtigd om onmiddellijk uit de 'Belgische Spaarbankenvereni-
ging' te treden indien deze vereniging ernstig in gebreke zou gebleven zijn haar statutair
doel, te weten de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden, waar te maken.

Bij zulke onmiddellijke uittreding dient het lid dan ook geen voor de periode na deze
uittreding door de feitelijke vereniging nog vastgestelde 'jaarlijkse bijdragen' te betalen.

(...)
Deze ernstige tekortkoming van (eerste eiseres) gaf (verweerster) het recht om die re-

den bij brief van 17 december 1993 als lid onmiddellijk uit de 'Belgische Spaarbankenver-
eniging' te treden, zodat (eerste eiseres) voor het jaar 1994 van (verweerster) geen 'jaar-
lijkse bijdrage' meer kon vorderen en haar vordering dan ook ongegrond is" (arrest pp.2,
in fine en 3 aanhef, en p.4),

Grieven
Er werd niet betwist dat verweerster lid was van de Belgische Spaarbankenvereniging,

en dienvolgens haar statuten had onderschreven.
Evenmin betwist werd dat artikel 7 van de toenmalige statuten bepaalde :
"Ieder lid kan uit de vereniging treden mits een aangetekend schrijven gericht aan het

Directiecomité van de Vereniging voor het einde van het eerste semester van elk jaar. De
uittrede heeft effectief plaats op 31 december van dat jaar. Het betrokken lid dient zijn sta-
tutair bepaalde jaarlijkse bijdrage te storten en kan de teruggave van de door hem betaalde
bijdragen nooit vorderen".

Verweerster was door haar lidmaatschap, dienvolgens gebonden door de statutaire be-
palingen van de vereniging. Eerste eiseres voerde terzake aan dat wanneer een lid van de
vereniging het niet eens is met het beleid van de vereniging, of met de wijze waarop de
doelstellingen worden gerealiseerd, dit lid ontslag kan nemen overeenkomstig de statuten
die onderschreven werden bij de toetreding tot de vereniging (eerste conclusie p, 9; syn-
theseconclusie p. 9).

Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken wettig aangegane
overeenkomsten partijen tot wet (eerste lid) en kunnen slechts worden herroepen met we-
derzijdse toestemming of op gronden door de wet erkend (tweede lid).

Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is in wederkerige contracten
de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat één van beide
partijen haar verbintenis niet nakomt (eerste lid), doch in dit geval is het contract niet van
rechtswege ontbonden (tweede lid). De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd
heeft weliswaar de keuze om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te
voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te
vorderen, met schadevergoeding, doch de ontbinding moet alleszins in rechte gevorderd
worden (tweede en derde lid).

Te dezen vermocht de rechter dienvolgens op grond van de enkele vaststelling dat eer-
ste eiseres ernstig is tekortgekomen aan haar contractuele verbintenis, niet wettig te be-
sluiten dat verweerster bijgevolg gerechtigd was op 17 december 1993 eenzijdig onmid-
dellijk de overeenkomst te verbreken en uit de vereniging te treden, en zodoende geen
verplichting zou hebben nog verder de ledenbijdrage te betalen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet alleen de verbindende kracht der overeenkom-
sten miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) doch bovendien ten
onrechte uit de enkele ernstige tekortkoming van een partij aan een contractuele verbinte-
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nis het recht tot onmiddellijke eenzijdige beëindiging van de overeenkomst afleidt (schen-
ding van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende, dat krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wet-

boek, de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd;

Dat die regel ertoe strekt bij afwezigheid van een uitdrukkelijk ontbindend be-
ding in het belang van de rechtszekerheid en de billijkheid de ontbinding te on-
derwerpen aan de toetsing door de rechter;

Dat die regel er niet aan in de weg staat dat een contractpartij in een wederke-
rige overeenkomst op eigen gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen
niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als
beëindigd beschouwt;

Dat de beoordeling van de rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing aan
de rechter wordt onderworpen bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbin-
ding; dat de rechter die over die gerechtelijke ontbinding beslist, bij het beoorde-
len van de gevolgen van die ontbinding en van de rechten die de beide partijen
kunnen laten gelden, vermag te oordelen, zoals te dezen, dat gelet op de wan-
prestatie  van haar  wederpartij,  de contractspartij  geen fout  heeft  begaan door
eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen;

Overwegende dat de aangevoerde schending van artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1184
van dit Wetboek;

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

2 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever : de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat :
mr. Bützler.

Nr. 265

1° KAMER - 2 mei 2002

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INSTEMMING VAN DE KAMERS - VORM.

2º DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING -
AANHANGIGMAKING - INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE ROL.

3º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING

- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE ROL.
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4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND -
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING - DUITSLAND - TIJDSTIP VAN DE BETEKENING.

5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN

CASSATIE - GRENZEN.

1º De voorafgaande instemming van de Kamers met een overeenkomst ter uitvoering van
een basisverdrag  kan resulteren uit  de  bepalingen zelf  van het  basisverdrag  dat  het
voorwerp  heeft  uitgemaakt  van  een  parlementaire  goedkeuring,  voor  zover  de
overeenkomst  de  grenzen  bepaald  door  het  basisverdrag  niet  overschrijdt1.  (Art.  68,
tweede lid Gw. 1831; thans art. 167, § 2 Gw. 1994)

2º en 3° Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de
zaak bij  de rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor
zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding
is aangegeven2. (Artt. 12, 700, 716 en 717 Ger.W.)

4º  De  in  België  in  burgerlijke  zaken  of  in  handelszaken  opgemaakte  dagvaardingen
bestemd voor personen die in Duitsland verblijven, worden door de procureurs-generaal
of  door  de procureurs  des Konings rechtstreeks gezonden  aan de voorzitter  van het
Landgericht  of  Amtsgericht  in  het  rechtsgebied  waarvan  degene,  voor  wie  het  stuk
bestemd is, zich bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter het
aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt3. (Art. 40, Ger.W.; Art. 1, eerste lid,
1°  Overeenkomst  van  25  april  1959  tussen  België  en  de  Duitse  Bondsrepubliek
betreffende de toepassing van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 maart 1953 in zake
burgerlijke rechtsvordering)

5º Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
wanneer het wordt aangezocht te vragen of de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25
april 1959 conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is4.  (Art. 26, § 2, tweede lid
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(D.S.RENDITE FOND NR.24-M.S.CAPE COD GmbH T. BANANIC INTERNATIONAL NV)

ARREST

(A.R. C.99.0518.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.

1 P. F. SMET, Les traités internationaux, Bruylant 1966, 43, nr. 69-71. Zie Cass., 19 maart 1981, AC
1980-81, nr. 417.
2 Cass., 9 dec. 1996, A.R. S.96.0078.N, nr. 493. 
3 Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0214.N, nr. 240; 9 dec. 1996, vermeld in voetnoot 2; C. LEBON,
« Dagvaarding en bevrijdende verjaring: omvang van de stuiting »,  R. Cass.,  2001, (233), nr. 11 en
voetnoot 22. Thans is, sedert 31 mei 2001, de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29
mei  2000  inzake  de  betekening  en  de  kennisgeving  in  de  lidstaten  van  gerechtelijke  en
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken van toepassing (PB. L. 160 van
30 juni 2000, 37). 
4 Zie J. VELU, Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen,
vertaling van de rede uitgesproken op de openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 september
1992, nr. 90-91. 
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III. Feiten
Blijkens het arrest kunnen de feiten als volgt worden samengevat.
Blijkens een op 4 oktober 1990 te Bolivar (Ecuador) uitgegeven cognossement

werd begin oktober 1990 een partij van 85.000 dozen bananen met een totaal ge-
wicht van 1.700 ton in ontvangst genomen aan boord van de m.s. "Cape Cod",
eigendom van eiseres, met het oog op vervoer naar Zeebrugge.

Bij aankomst te Zeebrugge op 25 oktober 1990 bleek een deel van de lading
beschadigd te zijn. Verweerster en eiseres stelden elk een expert aan, die een ver-
slag opmaakte.

Op 26 oktober 1990 werden de goederen gelost.
Verweerster, die stelde derde-houdster van het cognossement te zijn, vorderde

van eiseres en van Sea Trade Groningen B.V., vennootschap naar Nederlands
recht, betaling van 319.982 DM en 61.409 BEF, vermeerderd met de vergoeden-
de intrest vanaf 25 oktober 1990, de gerechtelijke intrest en de kosten van het ge-
ding.

De  dagvaarding,  door  de  gerechtsdeurwaarder  gedateerd  25  oktober  1991,
werd, teneinde deze te betekenen aan eiseres, door de procureur des Konings te
Brugge overgemaakt aan de Voorzitter van het Amtsgericht van Hamburg op 5
november 1991. Bij bericht van 22 november 1991 liet de Voorzitter van het
Amtsgericht aan de procureur des Konings weten dat aan de aanvraag voldaan
was op 21 november 1991.

De Rechtbank van Koophandel te Brugge oordeelde dat de vordering van ver-
weerster verjaard was, omdat de dagvaarding ten aanzien van eiseres geen stui-
tende werking  had overeenkomstig  artikel  2244 van  het  Burgerlijk  Wetboek,
daar de betekening van de dagvaarding, die plaatsvindt op het ogenblik dat de
Voorzitter van het Amtsgericht de stukken ontvangt, na de verjaringstermijn van
één jaar gebeurde.

Tegen dit vonnis tekende verweerster hoger beroep aan.
In zoverre de vordering tegenover Sea Trade Groningen B.V. door het vonnis

a quo ongegrond werd verklaard, werd dit vonnis bevestigd.
Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat de vordering tegenover eiseres niet

verjaard was omdat de verjaring gestuit werd door de overhandiging van de dag-
vaarding aan de procureur des Konings. Ook het middel van eiseres dat de dag-
vaarding nietig was omdat de dagvaardingstermijn niet gerespecteerd werd, werd
afgewezen.

IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2242, 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, tweede lid, 32, 40, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 25 april 1959, ondertekend te Brussel,

tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het
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vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te
's-Gravenhage gesloten en bij wet van 28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag betreffende
de burgerlijke rechtsvordering en waarvan de artikelen 1 tot 7 vervangen werden door het
Verdrag van 15 november 1965 houdende de betekening en kennisgeving in het buiten-
land van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en handelsza-
ken, gesloten te 's-Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970;

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

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en deels

gegrond, doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw wijzende, veroordeelt eiseres tot
betaling van de tegenwaarde in Belgische franken van de som van 279.758 DM, meer
61.409 BEF aan expertisekosten,  deze bedragen te  vermeerderen met de verwijlintrest
vanaf 25 oktober 1990 tot 25 oktober 1991, datum van dagvaarding, en de gerechtelijke
intrest van dan af, en verwijst eiseres in de kosten van beide instanties, op volgende gron-
den :

"3. De vordering ten aanzien van (eiseres).
3.1. De m.v. 'Cape Cod' is te Zeebrugge aangekomen op 25 oktober 1990. De dagvaar-

ding, gericht aan (eiseres), gevestigd in Hamburg (Duitsland), werd op 25 oktober 1991
betekend aan de Procureur des Konings te Brugge, met het oog op de aanvraag tot beteke-
ning in Duitsland. Deze aanvraag werd door de Procureur op 5 november 1991 overge-
maakt aan de voorzitter van het Amtsgericht van Hamburg. Volgens (eiseres) heeft deze
aanvraag de Duitse autoriteiten pas bereikt op 12 november 1991, zodat niet enkel werd
gedagvaard na het verstrijken van de eenjarige verjaringstermijn,  maar bovendien ook
dient besloten tot absolute nietigheid van de dagvaarding omdat de termijn voor dagvaar-
ding in Duitsland niet werd gerespecteerd. Het is correct dat volgens het ter zake toepas-
selijk procesrecht (het Belgisch-Duits verdrag van 25 april 1959) bij dagvaardingen in
Duitsland wordt aangenomen dat de datum van ontvangst van de stukken door de voorzit-
ter van het Landgericht of Amtsgericht van de bestemmeling het relevante moment is, dat
het ogenblik van de betekening bepaalt. Met betrekking tot de problematiek van de verja-
ring betekent dit evenwel niet dat het aldus vastgesteld ogenblik van de betekening (in de
procesrechtelijke zin) zonder meer is gelijk te stellen aan de dagvaarding, waarvan sprake
in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Het aldaar vermeld begrip 'dagvaarding' dient
inderdaad ruim te worden geïnterpreteerd, in die zin dat het in de eerste plaats de wil is
om de verjaring te stuiten, die in de stuitingsdaad de stuiting van de verjaring tot gevolg
heeft. Deze wil wordt in dit geval uitgedrukt door de eerste stap die in de oproepingspro-
cedure van de in Duitsland gevestigde partij wordt gezet, met name de betekening van de
dagvaarding aan de Procureur des Konings met het verzoek de stukken over te maken aan
de bevoegde Duitse autoriteit. In casu heeft deze betekening (op 25 oktober 1991) de ver-
jaring tijdig gestuit. 3.2...Waar de aanvraag tot betekening op 5 november 1990 door de
Procureur des Konings te Brugge aan de voorzitter van het Amtsgericht in Hamburg werd
gericht, moet redelijkerwijze (en tot bewijs van het tegendeel) worden aangenomen dat
deze de aanvraag enkele dagen later heeft ontvangen...".

Grieven
a. Krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 25 april 1959 tussen de

Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakke-
lijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's-Graven-
hage gesloten en bij wet van 28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag betreffende de burger-
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lijke rechtsvordering en waarvan de artikelen 1 tot 7 vervangen werden door het Verdrag
van 15 november 1965 houdende de betekening en kennisgeving in het buitenland van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken, gesloten
te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970, moeten de in België opge-
maakte dagvaardingen, wanneer zij bestemd zijn voor personen die op het grondgebied
van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven, door de procureurs-generaal of de procu-
reurs des Konings rechtstreeks gezonden worden aan de voorzitter van het Landgericht of
Amtsgericht van het rechtsgebied waarvan degene voor wie de dagvaarding bestemd is
zich bevindt.

Wanneer een dagvaarding moet betekend worden in Duitsland, overeenkomstig deze
verdragsbepalingen, de betekening in de zin van de artikelen 32 en 40, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek pas geschiedt op het ogenblik dat de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg -Landgericht of Amtsgericht- in het rechtsgebied waar de geadresseerde
zich bevindt, het aan hem gerichte stuk ontvangt.

Het bestreden arrest stelt vast dat de dagvaarding gericht aan eiseres, gevestigd in Ham-
burg (Duitsland), op 25 oktober 1991 betekend werd aan de procureur des Konings te
Brugge met het oog op de aanvraag tot betekening in Duitsland en deze aanvraag door de
procureur des Konings op 5 november 1991 overgemaakt werd aan de voorzitter van het
Amtsgericht van Hamburg, en dat redelijkerwijze moet worden aangenomen dat deze de
aanvraag enkele dagen later heeft ontvangen.

b. Krachtens de artikelen 2242 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaar-
ding voor het gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen,
een burgerlijke stuiting van de verjaring.

In beginsel moet, overeenkomstig de artikelen 700 van het Gerechtelijk Wetboek en
2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek, onder dagvaarding voor het gerecht worden
verstaan, een akte van rechtsingang, die de zaak voor het gerecht aanhangig maakt.

Wanneer de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, wordt de zaak overeenkomstig de
artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek bij de rechter aan-
hangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voorzover de zaak op de algeme-
ne rol is ingeschreven voor de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.

De stuiting van de verjaring door dagvaarding vindt slechts plaats op het ogenblik van
de betekening van de dagvaarding, derhalve bij dagvaarding van een partij in Duitsland
overeenkomstig artikel 1.1° van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, op
de datum van ontvangst van het exploot van dagvaarding door de voorzitter van het Land-
gericht of Amtsgericht.

c. Het bestreden arrest oordeelt dat bij dagvaarding in Duitsland de datum van ont-
vangst van de stukken door de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht van de be-
stemmeling het relevante moment is dat het ogenblik van de betekening bepaalt.

Er niet werd betwist dat de ontvangst van de stukken door de voorzitter van het Amts-
gericht van Hamburg plaatsvond na het verstrijken van de eenjarige verjaringstermijn.

Het bestreden arrest oordeelt nochtans dat met betrekking tot de door eiseres ingeroe-
pen verjaring, het begrip dagvaarding moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het de
wil om de verjaring te stuiten is die in de stuitingsdaad de stuiting tot gevolg heeft, en
deze wil in dit geval wordt uitgedrukt door de eerste stap in de oproepingsprocedure van
de in Duitsland gevestigde partij, met name de betekening van de dagvaarding aan de pro-
cureur des Konings met verzoek de stukken over te maken aan de bevoegde Duitse autori-
teit.

Het arrest oordeelt derhalve dat de 'betekening' aan de procureur des Konings op 25 ok-
tober 1991 de verjaring gestuit heeft.
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d. Overeenkomstig artikel 91.A.§3.6° van de Zeewet zijn de vervoerder en het schip
van alle aansprakelijkheid ontheven, tenzij een rechtsvordering wordt ingesteld binnen
één jaar nadat de goederen zijn of behoorden te worden afgeleverd, en, overeenkomstig
artikel 226, derde lid, van de Zeewet zijn de vervoerder en het schip in elk geval van alle
aansprakelijkheid wegens verlies of schade ontheven, tenzij een rechtsvordering wordt in-
gesteld binnen het jaar na de aflevering van de goederen of na de dag waarop zij moesten
afgeleverd zijn.

Het bestreden arrest, dat eiseres als scheepseigenaar aansprakelijk acht op grond van de
artikelen 46 en 91.A.§3.2° van de Zeewet, stelt vast dat bij aankomst van de Cape Cod te
Zeebrugge op 25 oktober 1990, een deel van de lading tijdens het transport bleek te zijn
beschadigd, en in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brugge van 26 septem-
ber 1995 werd vastgesteld dat de goederen werden gelost op 26 oktober 1990.

Krachtens de artikelen 91.A.§3.6° en 266, derde lid, van de Zeewet de rechtsvordering
moet worden ingesteld binnen de termijn van één jaar vanaf de aflevering, derhalve is ver-
eist dat de dagvaarding waarbij de rechtsvordering wordt ingesteld, betekend wordt vóór
het verstrijken van deze termijn.

Overeenkomstig de artikelen 12, 32, 40 en 700 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2 en 3
van de Overeenkomst tussen België en Duitsland van 25 april 1959 wordt de rechtsvorde-
ring tegen een in Duitsland wonende partij niet ingesteld door de betekening van de dag-
vaarding aan de procureur des Konings met verzoek de stukken over te maken aan de
voorzitter van het bevoegde Landgericht of Amtsgericht, doch wel door de ontvangst van
de aanvraag door de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht.

Derhalve diende ingevolge de artikelen 91 en 266 van de Zeewet de ontvangst van het
aan hem gerichte stuk door de voorzitter van het Amtsgericht te Hamburg te gebeuren
binnen de termijn van één jaar vanaf de aflevering.

Uit het bestreden arrest blijkt dat de ontvangst door de voorzitter slechts plaatshad na 5
november 1991.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door in strijd met bovenvermelde wets- en ver-
dragsbepalingen, te oordelen dat de verjaring overeenkomstig artikel 2244 van het Bur-
gerlijk Wetboek gestuit werd op het ogenblik van de 'betekening' aan de procureur des
Konings met het verzoek de stukken over te maken aan de bevoegde Duitse autoriteit en
niet op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht deze stukken
ontvangt, en op die gronden te oordelen dat de vordering van verweerster op grond van de
artikelen 46 en 91.A.§3.2° van de Zeewet tijdig ingesteld was, de artikelen 2242, 2244 en
2247 van het Burgerlijk Wetboek, 12, tweede lid, 32, 40, 700, 716 en 717 van het Gerech-
telijk Wetboek, 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgische Re-
gering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de
rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten
en bij wet van 28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvor-
dering van 25 april 1959, en waarvan de artikelen 1 tot 7 vervangen werden door het Ver-
drag van 15 november 1965 houdende de betekening en kennisgeving in het buitenland
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken, ge-
sloten te 's-Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970, 46, 91, in het bijzonder
A.§3.2° en 6° en 266, in het bijzonder het derde lid van Boek II van het Wetboek van
Koophandel (de Zeewet) zoals vervangen door de wet van 21 augustus 1879, de wet van
28 november 1928 en gewijzigd door de wet van 11 april 1989, schendt.

V. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste middel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het
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eerste middel : de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 is niet goed-
gekeurd bij wet en is derhalve niet bindend :

Overwegende dat de voorafgaande goedkeuring van een overeenkomst ter uit-
voering van een basisverdrag kan resulteren uit de bepalingen zelf van het basis-
verdrag dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een parlementaire goedkeuring,
voor zover de overeenkomst de grenzen bepaald door het basisverdrag niet over-
schrijdt;

Overwegende dat het Verdrag van 1 maart 1954 is goedgekeurd bij wet van 28
maart 1958; dat zijn artikel 1 bepaalt dat twee verdragsluitende Staten zich kun-
nen verstaan om het rechtstreeks verkeer tussen hun wederzijdse autoriteiten toe
te laten;

Dat de Belgische-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 gesloten is tot het
vergemakkelijken van de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage
gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering en de grenzen van
dat Verdrag niet overschrijdt, maar integendeel volledig past in het kader gecre-
ëerd door het Verdrag zodat die Overeenkomst niet meer door de wetgevende
kamers moest worden goedgekeurd;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Eerste middel
Overwegende dat,  krachtens  artikel  2244  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  een

dagvaarding voor het gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verja-
ring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormt; dat onder dagvaarding voor het ge-
recht moet worden verstaan, een akte van rechtsingang die de zaak aanhangig
maakt voor het gerecht;

Dat wanneer de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, de zaak bij de rechter
aanhangig wordt gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de
zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding is
aangegeven;

Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste lid, 1°, van de Belgisch-Duitse
Overeenkomst van 25 april 1959 tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrek-
kingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten Ver-
drag betreffende de burgerlijke rechtsvordering,  de  betekening,  bestemd voor
personen die in  Duitsland verblijven,  door de procureurs-generaal  of door de
procureurs des Konings rechtstreeks wordt gezonden aan de voorzitter van het
Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het
stuk is bestemd, zich bevindt;

Dat de betekening, wanneer ze, zoals ten deze dient te geschieden volgens de
wijze die wordt voorgeschreven door de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25
april 1959, pas gebeurt op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of
Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk is bestemd,
zich bevindt, het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt;

Dat het arrest derhalve niet naar rechte oordeelt dat de verjaring overeenkom-
stig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek werd gestuit op het ogenblik van de
betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings; 
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Dat het middel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
4. Vraag aan het Arbitragehof
Overwegende dat verweerster het Hof verzoekt volgende vraag te stellen aan

het Arbitragehof :
"Schendt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, indien het zo wordt uitge-

legd in onderling verband met de artikelen 32, 40, 700, 716 en 717 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, met het Verdrag op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, goedgekeurd bij  wet van 28 maart
1958, waarvan de artikelen 1 tot 7 vervangen werden door het Verdrag gesloten
op 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelsza-
ken, goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970 en met de artikelen 1, 2 en 3 van
de Belgisch-Duitse Overeenkomst op 25 april 1959 te Brussel gesloten tot het
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart
1954 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag vermeld (B.S., 31 december 1959), dat
de dagvaarding van een persoon die op het Grondgebied van de Bondsrepubliek
Duitsland verblijft en aan hem betekend werd, slechts stuitende werking heeft
ten vroegste vanaf het moment dat deze akte werd overgemaakt aan de voorzitter
van het Landgericht of Amtsgericht en niet op het moment dat de akte in België
wordt betekend aan de procureur des Konings, met het oog op overmaking aan
de voorzitter van het Duitse Landgericht of Amtsgericht, zodat de schuldeiser het
tijdstip van de dagvaarding niet kan beheersen, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet doordat aldus een ongerechtvaardigde discriminatie  tot stand wordt
gebracht tussen Belgische schuldeisers van wie de schuldenaar verblijft op het
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en Belgische schuldeisers van wie
de  schuldenaar  in  andere  landen,  in  het  bijzonder  Frankrijk,  Nederland  of
Luxemburg verblijft en die zich wel op regels kunnen beroepen die hen toelaten
het tijdstip van de dagvaarding te beheersen" ?

Overwegende dat artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof bepaalt dat voornoemd hof, bij wege van arrest, uitspraak
doet over prejudiciële vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of
in artikel 139 van de Grondwet bedoelde regel van de artikelen 10, 11 en 24 van
de Grondwet;

Dat de voorgestelde prejudiciële vraag er in wezen op neerkomt dat het Hof
wordt  aangezocht het  Arbitragehof te  vragen of de Belgisch-Duitse Overeen-
komst van 25 april 1959 conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is; 

Dat een dergelijke vraag geen verband houdt met de in artikel 26 van de bij-
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof opgesomde aangelegenhe-
den;

Dat, bijgevolg, de prejudiciële vraag niet kan worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart;

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

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

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

2 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten : mrs. De
Gryse en Mahieu.

Nr. 266

1° KAMER - 2 mei 2002

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - VORDERING IN RECHTE -
WANPRESTATIE - EENZIJDIGE BESLISSING.

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 1184 B.W. -
VOORAFGAANDE EENZIJDIGE BESLISSING.

1º  en  2°  De  regel  dat  de  ontbinding  van  een  wederkerige  overeenkomst  wegens
wanprestatie in rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een
wederkerige  overeenkomst,  op  eigen  gezag  en  op  eigen  risico,  beslist  haar
verbintenissen niet  meer  uit  te  voeren en kennis  geeft  aan de wederpartij  dat  zij  de
overeenkomst als beëindigd beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand zou
worden  hersteld;  bij  het  beoordelen  van  de  gevolgen  van  de  ontbinding  en  van  de
rechten die de partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke
ontbinding beslist,  te oordelen dat,  gelet op de wanprestatie van haar wederpartij,  de
contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen1. (Art. 1184, derde lid B.W.)

(CARTOFLEX B.V.B.A. T. D.)

ARREST

(A.R. C.01.0185.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2000 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.

1 Cass., 2 mei 2002, A.R. C.99.0277.N, supra nr. 264.
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III. Feiten
Blijkens het arrest kunnen de feiten als volgt worden samengevat :
- op 13 april 1994 bezorgt de aannemer aan de bouwheer een offerte voor de

levering en plaatsing van een veranda;
- op 23 april 1994 ondertekent de bouwheer een bestelbon die verwijst - mits

een wijziging - naar deze offerte;
- op 1 juli 1994 wordt de veranda geleverd;
- de bouwheer verzet zich tegen de plaatsing omdat de maten niet overeenkwa-

men met de prijsofferte, er een grote barst in het hout was vastgesteld en het vas-
te zijstuk te dun was; de aannemer werd hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
bracht op 6 juli 1994;

- op 7 juli 1994 bevestigt de bouwheer schriftelijk aan de aannemer dat de aan-
nemer na een gesprek op 6 juli 1994 besloot om de veranda toch te plaatsen op
eigen risico; vermits geen van beide gebreken opgelost waren, eiste de bouwheer
een prijsvermindering; vermits er in de toekomst problemen werden verwacht
van binnendringend water, stelde de bouwheer voor om voor alle zekerheid 20
tot 40 pct. van de globale som te houden voor een controleperiode van twee tot
drie maand;

- op 11 juli 1994 antwoordt de aannemer dat hij niet akkoord gaat : hij eist be-
taling van het voorschot van 60 pct.;

- op 14 juli 1994 schrijft de raadsman van de bouwheer aan de aannemer: de
veranda vertoont talrijke gebreken en er wordt aangedrongen op een vergade-
ring;

- deze vergadering gaat door op 31 augustus 1994; van die vergadering wordt
een verslag opgesteld door architect B. op 1 september 1994;

- op 9 september 1994 antwoordt de aannemer op het verslag van de architect;
- op 22 september 1994 repliceert de architect en besluit : "Globaal genomen

heeft de aannemer niet voldoende argumenten om een goed afgewerkt product af
te leveren. Enkel indien hij rekening wil houden met hogergenoemde opmerkin-
gen kan ik adviseren om met dezelfde aannemer de werken verder te zetten. Ik
kan geenszins adviseren hem toe te laten de veranda af te werken op basis van de
door hem gegeven argumentatie".

De gerechtsdeskundige kwam onder meer tot volgende besluiten :
- de veranda is totaal waardeloos en moet volledig gedemonteerd worden; bo-

vendien moeten de nodige herstellingen aan de oorspronkelijke toestand worden
uitgevoerd (het metselwerk boven het  raam aan de achtergevel  moet  hersteld
worden, het terras moet plaatselijk hersteld;

- de aannemer heeft geen degelijke herstelvoorstellen geformuleerd, hoewel hij
daartoe de kans kreeg;

- de demontage en het afvoeren van de werf wordt begroot op 30.000 BEF; het
herstellen van de latei en het terras wordt begroot op 35.000 BEF.

Na deskundigenonderzoek, werd de aannemer door de bouwheer in gebreke
gesteld om te laten weten of hij zelf zou overgaan tot demontage, afvoeren en
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herstellen, en op 25 mei 1995 werd hij aangemaand om de kostprijs voor demon-
tage en afvoeren, evenals voor herstelling, zoals begroot door de gerechtsdeskun-
dige, te betalen.

(...) De bouwheer liet in september 1995 overgaan tot afbraak door een derde
aannemer (die deze afbraak, afvoer en herstelling factureerde op 2 oktober 1995
voor 56.826 BEF).

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1183, 1184, 1146, 1143, (...) van het Burgerlijk Wetboek; 
(...)
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep oordeelde in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat

eiseres op 1 juli 1994 een veranda leverde bij verweerster, dat verweerster eiseres een ge-
brekkige uitvoering van het werk verweet, dat zij desbetreffend een zaak aanhangig maak-
te bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die bij tussenvonnis van 14 november
1994 een deskundigenonderzoek beval, op grond van volgende motivering oordeelde dat
verweerster gerechtigd was om in september 1995, dat wil zeggen voor de eindbeslissing
van de eerste rechter, gewezen op 27 juli 1997, door een derde aannemer te doen over-
gaan tot demontage, afvoer en herstelling, en verklaarde op grond hiervan het hoger be-
roep van verweerster gegrond : 

" dat (eiseres) vaststelt dat (verweerster) de uitvoering in natura door (eiseres) (dit wil
zeggen demontage, afvoer en herstelling) onmogelijk heeft gemaakt.

(...) dat dit niet overeenstemt met de werkelijke, feitelijke toedracht.
Dat de deskundige voorstelde dat tot demontage, afvoer en herstelling moest worden

overgegaan; dat hij voorstelde dat dit best door (eiseres) zou worden gedaan; dat hij te-
vens voorstelde om, indien (eiseres) dit niet zou doen, de kosten voor demontage, afvoer
en herstelling te begroten op een totaal bedrag van 65.000 BEF.

(...) Dat (verweerster) (eiseres) in gebreke heeft gesteld om, in navolging van het des-
kundigenverslag, over te gaan tot demontage, afvoer en herstelling, dat (eiseres) hierop
niet is ingegaan en zelfs niet gereageerd heeft op deze duidelijke en ondubbelzinnige in-
gebrekestelling.

Dat (verweerster) op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan (eiseres) kenbaar
heeft gemaakt dat de demontage, afvoer en herstelling door een derde zouden worden uit-
gevoerd, gelet op het gebrek aan uitvoering door (eiseres).

Dat (eiseres) op dat ogenblik nog altijd niet reageerde".
Het hof van beroep verklaarde vervolgens de tegenvordering van eiseres tot het beko-

men van schadevergoeding, gesteund op het ontnemen van de mogelijkheid om de gele-
verde materialen te recupereren, ongegrond op grond van het feit dat de onmogelijkheid
om de geleverde materialen te recupereren enkel en uitsluitend te wijten is aan eiseres, die
niettegenstaande daartoe in gebreke te zijn gesteld, nagelaten heeft tot demontage over te
gaan, en op grond van het feit dat gelet op het deskundigenonderzoek, waarin de veranda
als totaal waardeloos werd omschreven, gelet op het tijdsverloop en gelet op de eigen fout
van de aannemer, de aan verweerster toerekenbare schade niet bewezen is.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
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Het hof van beroep kon niet wettig oordelen dat verweerster in die omstandigheden ge-
rechtigd was om door een derde aannemer te doen overgaan tot demontage, afvoer en her-
stelling.

Uit de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van
een overeenkomst enkel door de rechter kan worden bevolen en dat de gevolgen van de
ontbinding slechts kunnen ontstaan nadat een rechterlijke beslissing is tussengekomen.

De ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie heeft als gevolgen dat het-
geen reeds werd betaald moet worden teruggegeven, dat zo mogelijk de vorige toestand
zal moeten worden hersteld en dat men eventueel gerechtigd is op schadevergoeding, daar
de ontbinding van een overeenkomst op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wet-
boek in principe "ex tunc" geschiedt.

Het herstel in de vorige toestand kan echter pas plaatshebben nadat de ontbinding van
de overeenkomst is uitgesproken.

Ook artikel 1143 van het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt bepaald dat de schuldeiser
het recht heeft de vernietiging te vorderen van hetgeen in strijd met de verbintenis verricht
is en dat hij zich kan doen machtigen om het te vernietigen op kosten van de schuldenaar,
onverminderd schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat, vereist principieel de tus-
senkomst van een rechter.

Het hof van beroep kon aldus, om te oordelen dat verweerster gerechtigd was om door
een derde aannemer te doen overgaan tot demontage, afvoer en herstelling, onmogelijk re-
kening houden met de ingebrekestellingen van verweerster teneinde de plaats waar eiseres
de veranda had opgetrokken in haar oorspronkelijke toestand te herstellen, daar op dat
ogenblik nog geen rechterlijke beslissing inzake de ontbinding van de overeenkomst was
tussengekomen.

Het hof van beroep stelt vast dat door de eerste rechter een deskundigenonderzoek werd
bevolen bij tussenvonnis van 14 november 1994, dat het verslag werd ingediend op 7 april
1995, dat de bouwheer vervolgens eiseres in gebreke stelde en dat de bouwheer uiteinde-
lijk in september 1995 liet overgaan tot afbraak door een derde aannemer.

Uit artikel 1146 volgt bovendien dat een ingebrekestelling veronderstelt dat de schulde-
naar gehouden is een verbintenis na te komen.

Meer bepaald, een ingebrekestelling om aan bepaalde verplichtingen te voldoen, terwijl
deze verplichtingen nog niet vaststaan, kan geen rechtsgevolgen hebben, alleszins niet die
gevolgen die het hof van beroep eraan koppelt.

Zolang de ontbinding niet was uitgesproken door de rechtbank, had eiseres bijgevolg
niet de verplichting, en dienvolgens verweerster niet het recht om het herstel in de vorige
toestand te eisen, ongeacht wat het deskundigenverslag ter zake stelde.

Hieruit volgt dat het arrest het hoger beroep van verweerster niet wettig gegrond en de
tegenvordering van eiseres niet wettig ongegrond kon verklaren (schending van de artike-
len 1183, 1184, 1146 en 1143 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wet-

boek, de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd;

Dat die regel ertoe strekt bij afwezigheid van een uitdrukkelijk ontbindend be-
ding in het belang van de rechtszekerheid en de billijkheid de ontbinding te on-
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derwerpen aan de toetsing door de rechter;
Overwegende dat die regel er niet aan in de weg staat dat een contractpartij in

een wederkerige overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico beslist haar
verbintenissen niet meer uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij
de  overeenkomst  als  beëindigd beschouwt en  verlangt  dat  de  oorspronkelijke
toestand zou worden hersteld;

Dat de beoordeling van de rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing aan
de rechter wordt onderworpen bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbin-
ding; dat de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, bij het beoorde-
len van de gevolgen van die ontbinding en van de rechten die de beide partijen
kunnen laten gelden, vermag te oordelen dat gelet op de wanprestatie van haar
wederpartij, de contractpartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeen-
komst als beëindigd te beschouwen;

Overwegende dat de appèlrechter de aannemingsovereenkomst ontbonden ver-
klaart ten laste van eiseres en bij de bepaling van de respectieve rechten en plich-
ten van de partijen die het gevolg zijn van die ontbinding oordeelt dat verweer-
ster niet onrechtmatig heeft gehandeld door het herstel te vragen in de vorige toe-
stand maar integendeel gelet op de omstandigheden recht had deze maatregel
buitengerechtelijk te verlangen van haar medecontractant;

Dat hij zodoende de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

2 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever : de
h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advoca-
ten : mrs. Bützler en Verbist.

Nr. 267

1° KAMER - 2 mei 2002

1º ARTS - FUNCTIE - ACTIVITEIT - AARD.

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ARTS - BEGRIP.

3º ARTS - ORDE DER GENEESHEREN - BEGRIP.

4º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - BEGRIP.

5º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN -
MEDEDINGINGSWET - TOEPASSING - GEVOLG.
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6º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - ORGANEN -
BESLUIT - AARD - RAAD VAN BEROEP - MEDEDINGINGSWET - GEVOLG.

7º ARTS - PLICHTENLEER - RECLAME - ALGEMEEN VERBOD - TUCHTSTRAF.

8º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - PLICHTENLEER -
RECLAME - ALGEMEEN VERBOD - TUCHTSTRAF.

9º HANDELSPRAKTIJKEN - MEDEDINGING - ARTS - PLICHTENLEER - RECLAME -
ALGEMEEN VERBOD - TUCHTSTRAF.

1º en 2° Ook al zijn  zij  geen kooplieden in de zin  van art.  1 W.Kh. en hebben zij  een
maatschappelijke functie, de geneesheren oefenen een activiteit uit die gericht is op de
uitwisseling van diensten; zij streven op duurzame wijze een economisch doel na en zijn
derhalve in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet1.

3º  en  4°  De  Orde  der  geneesheren  is  een  beroepsvereniging  waarbij  alle
beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten2.

5º  De  Orde  der  geneesheren  is  een  ondernemingsvereniging  in  de  zin  van  de
Mededingingswet en haar besluiten, in zoverre zij ertoe strekken of ten gevolge hebben
dat de mededinging erdoor wordt aangetast, moeten door de tuchtorganen van de Orde
worden getoetst aan de eisen van die wet3. (Art. 2, eerste lid Mededingingswet)

6º Een besluit van een orgaan van de Orde der geneesheren dat aan een of meer van zijn
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele
regels van het beroep te handhaven,  maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde
materiële belangen van artsen te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of
in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de
nietigheid door de raad van beroep kan worden vastgesteld4. 

7º, 8° en 9° De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame
zonder  in  concreto  na  te  gaan  of  zij  verzoenbaar  is  met  de  eisen  van  de
Mededingingswet  en  met  de  eisen  van  de  volksgezondheid,  is  niet  naar  recht
verantwoord5. Het O.M. heeft, wat de principes betreft, geconcludeerd in de zin van het
arrest en de supra vermelde precedenten, maar was van mening dat de raad van beroep
de reclamebeperkende maatregelen ten genoege van recht getoetst had aan de eisen
van de Mededingingswet. (Artt. 1, 2, §§ 1 e, 2, Mededingingswet; art. 15 K.B. nr. 79 van
10 nov. 1967)

(F. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.01.0011.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 18 juni 2001 gewezen

door de Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren, met het Nederlands als
voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270 met de
conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 Zie noot 1.
3 Zie noot 1.
4 Zie noot 1.
5 Zie noot 1.



Nr. 267 - 2.5.02 HOF VAN CASSATIE 1183 

Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2, § 1 en § 2, van de wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van

de economische mededinging.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart eiser, met bevestiging van de beslissing van de pro-

vinciale raad van de Orde der geneesheren van Limburg van 29 juli 1999, schuldig aan de
tenlastelegging "door tussenkomst van de firma 'Laser Aesthetic, alias Transhair', zijnde
een onderneming waarvan de structuren hem bekend zijn, voor zijn praktijk reclame te
hebben gevoerd en door toedoen van de propaganda uitgaande van deze firma, patiënten
te hebben geronseld of in zijn voordeel te hebben laten ronselen, en door alzo te handelen,
de door hem uitgeoefende geneeskunde als een handelszaak te hebben opgevat, minstens
hiervan de indruk te hebben gegeven", en legt hem de tuchtsanctie op van schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen voor de duur van 21 weken, en verwerpt het ver-
weer van eiser dat de hem opgelegde tuchtsanctie een concurrentiebeperkende maatregel
uitmaakt in strijd met de wet van 5 augustus 1991, op grond van de motieven dat :

"3. De Wet van 5 augustus 1991.
De verdediging laat verder gelden dat aan (eiser) geen tuchtsanctie kan worden opge-

legd nu (eiser) deel uitmaakt van een Orde die als ondernemingsvereniging in de zin van
de wet van 5 augustus 1991 moet worden beschouwd en geen concurrentiebeperkende
maatregelen (door verbod van reclame) kunnen toegepast worden.

Zoals voor de apothekers dient de vrijheid van mededinging te worden aanvaard, het-
geen door de rechtspraak uitdrukkelijk wordt gesteld (Cass.,  7 mei 1999, R.W. 1999-
2000, 112).

De verdediging stelt evenwel het probleem, (wat de geneesheren betreft), op een ver-
keerde wijze voor door te verwijzen naar de Orde van apothekers en de rechtspraak die
betreffende deze instelling werd gewezen.

Door reclame te beteugelen wordt niet geraakt aan de mogelijkheid op een legale wijze
een vrij beroep uit te oefenen, waarbij in termen van beroepseer, eerlijkheid, bekwaam-
heid wordt gesproken meer dan te verwijzen naar mogelijkheden als handelaars of onder-
nemers op te treden en te concurreren.

Het hoort tot de bevoegdheden van de Orde der geneesheren om overeenkomstig de
wet - het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 - regulerende maatregelen ter beveiliging van
de eer en de waardigheid van het beroep op te leggen. De wet van 5 augustus 1991 betref-
fende de vrijheid van mededinging doet hieraan geen afbreuk, indien wordt vastgesteld
dat de toepassing van deze wet door haar leden de naleving van deontologische regels be-
treffende de er en de waardigheid kan belemmeren of in het gedrang brengen.

Het is niet onregelmatig dat voor een bepaald beroep het voeren van reclame, die on-
verenigbaar is met de bepalingen van de plichtenleer van de hand wordt gewezen.

Dergelijke maatregelen kunnen verantwoord zijn door de eigen specifieke affiniteiten
van een beroep waardoor de toepassing van een economische wetgeving onmogelijk kan
zijn.

Dergelijke uitsluiting kan maatschappelijk en wettelijk verantwoord zijn.
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Mededinging zoals uitgewerkt in de wet van 5 augustus 1991 kan derhalve aanzienlijk
worden beperkt; geneesheren doen aan geneeskunde en niet aan commercie zodat er geen
sprake kan zijn op hen de bepalingen inzake de economische mededinging ongenuanceerd
en onbeperkt toe te passen.

Bovendien stellen geneesheren geen daden van koophandel. Een vergelijking met een
beroep (artsenbereidkunde) waar degelijke daden wel tot de mogelijkheid behoren, snijdt
derhalve geen hout.

Uit het voorgaande volgt dat lastens (eiser) op wettelijke wijze de deontologische bepa-
lingen inzake het reclameverbod werden toegepast".

Grieven
Krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991, dienen voor de toepassing van de

wet als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duur-
zame wijze een economisch doel nastreven.

Krachtens artikel 2 van die wet, zijn verboden alle besluiten van ondernemingsvereni-
gingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische
markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Geneesheren, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek
van Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, oefenen een activiteit
uit die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten. Zij streven op duurzame
wijze een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van arti-
kel 1 van de Mededingingswet;

De Orde  der  geneesheren is  een beroepsvereniging waarbij  alle  beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten. De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen,
inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden. De Orde streeft
hierbij geen economisch doel na maar vervult een wettelijke taak waarvoor zij overigens
een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid.

Dit belet evenwel niet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van artikel 2, § 1,
van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevol-
ge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde ge-
toetst moeten worden aan de eisen van de Mededingingswet.

Een besluit van een orgaan van de Orde dat aan een of meer van zijn leden beperkingen
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep
te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van ge-
neesheren te begunstigen of een economisch stelsel te installeren, of in stand te houden,
kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechtswe-
ge kan worden vastgesteld door de Raad van Beroep.

De bestreden beslissing legt aan eiser een tuchtsanctie op omdat hij reclame voor zijn
praktijk had gevoerd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat eiser voor de Raad van
Beroep had aangevoerd dat reclame nodig was voor de handhaving van de economische
vrijheid van de geneesheren, dat die economische vrijheid gewaarborgd wordt door de be-
palingen van de wet van 5 augustus 1991 en dat de Orde der geneesheren, een onderne-
mingsvereniging is in de zin van de Mededingingswet en geen verplichtingen mag opleg-
gen die de mededinging op de Belgische markt verhinderen, beperken of vervalsen.

De Raad van Beroep overweegt in algemene termen dat het niet onregelmatig is dat
voor een bepaald beroep het voeren van reclame van de hand wordt gewezen, dat dergelij-
ke maatregelen verantwoord kunnen zijn door de eigen specifieke affiniteiten van een be-
roep waardoor de toepassing van een economische wetgeving onmogelijk kan zijn en dat
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dergelijke uitsluiting maatschappelijk en wettelijk verantwoord kan zijn.
De Raad van Beroep wijst verder de toepassing van de Mededingingswet van de hand,

louter om reden dat de geneesheren niet aan commercie doen en geen daden van koophan-
del stellen zonder hierbij nauwkeurig het algemeen belang, met name de volksgezond-
heid, en het recht op mededinging af te wegen.

De Raad van Beroep veroordeelt eiser bijgevolg louter op grond dat hij de door hem
uitgeoefende geneeskunde als een handelszaak heeft opgevat, of minstens hiervan de in-
druk heeft gegeven, zonder in concreto te onderzoeken of de aldus opgelegde beperking in
de mededinging vereist is om de fundamentele regels van het beroep te handhaven.

Hieruit volgt dat de Raad van Beroep zijn beslissing dat de deontologische bepalingen
inzake het reclameverbod op wettelijke wijze werden toegepast, en dat eiser bijgevolg te-
recht schuldig bevonden werd aan de tenlastelegging "door tussenkomst van de firma 'La-
ser Aesthetic, alias Transhair', zijnde een onderneming waarvan de structuren hem bekend
zijn, voor zijn praktijk reclame te hebben gevoerd en door toedoen van de propaganda uit-
gaande van deze firma, patiënten te hebben geronseld of in zijn voordeel te hebben laten
ronselen, en door alzo te handelen, de door hem uitgeoefende geneeskunde als een han-
delszaak te hebben opgevat, minstens hiervan de indruk te hebben gegeven", en terecht
veroordeeld werd tot een schorsing van het recht de geneeskunde uit te oefenen voor de
duur van 21 weken, niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel ge-
noemde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991 tot be-

scherming van de economische mededinging, voor de toepassing van de wet als
ondernemingen dienen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die
op duurzame wijze een economisch doel nastreven;

Dat het begrip onderneming in het kader van het mededingingsrecht elke een-
heid omvat die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm
en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;

Dat onder economische activiteit  moet worden verstaan iedere activiteit be-
staande in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt; 

Overwegende dat geneesheren, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van
artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en ook al hebben zij een maatschap-
pelijke functie,  een activiteit  uitoefenen die gericht  is  op de uitwisseling van
diensten; dat zij op duurzame wijze een economisch doel nastreven en derhalve
in de regel ondernemingen zijn in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet;

Dat geneesheren immers in hun hoedanigheid van zelfstandige deelnemers aan
het economisch verkeer, diensten verrichten op een markt, die van de gespeciali-
seerde medische diensten; dat zij voor de ten behoeve van hun patiënten verrich-
te diensten van hen een beloning ontvangen en dat zij de aan hun beroepsuitoefe-
ning verbonden financiële risico's dragen;

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van die wet, alle besluiten van onderne-
mingsverenigingen verboden zijn die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar
wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

Overwegende dat de Orde der geneesheren een beroepsvereniging is waarbij
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alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten;
Dat de overheid aan de Orde bepaalde taken heeft opgedragen, inzonderheid te

waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en over de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van
haar leden; dat de Orde hierbij geen economisch doel nastreeft maar een wettelij-
ke taak vervult waardoor zij een regulerende bevoegdheid heeft gekregen;

Dat dit evenwel niet belet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van
artikel 2, § 1, van de Mededingingswet wanneer zij beslissingen neemt die tot
strekking hebben het marktgedrag van de artsen te beoordelen of te reguleren en
haar besluiten, in zoverre zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mede-
dinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde aan de eisen van de
Mededingingswet moeten getoetst worden;

Dat een besluit van een orgaan van de Orde dat aan een of meer van zijn leden
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele
regels van het beroep te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaal-
de materiële belangen van geneesheren te begunstigen of een economisch stelsel
te installeren of in stand te houden, een besluit kan zijn van een ondernemings-
vereniging waarvan de nietigheid door de raad van beroep kan worden vastge-
steld;

Overwegende dat de bestreden beslissing de toepasselijkheid van de Mededin-
gingswet aanneemt;

Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat :
1. de Mededingingswet geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Orde der

geneesheren, indien wordt vastgesteld dat de toepassing van de Mededingings-
wet door haar leden de naleving van de deontologische regels betreffende de eer
en de waardigheid kan belemmeren of in het gedrang brengen;

2. het niet onregelmatig is dat voor een bepaald beroep het voeren van recla-
me,  die onverenigbaar is  met  de bepalingen van de plichtenleer van de hand
wordt gewezen;

3. dergelijke maatregelen verantwoord kunnen zijn door de eigen specifieke
affiniteiten van een beroep waardoor de toepassing van een economische wetge-
ving onmogelijk  kan  zijn;  dergelijke  uitsluiting  maatschap-pelijk  en  wettelijk
verantwoord kan zijn;

4. "geneesheren doen aan geneeskunde en niet aan commercie zodat er geen
sprake kan zijn op hen de bepalingen inzake economische mededinging ongenu-
anceerd en onbeperkt toe te passen";

Overwegende dat de raad van beroep de aan eiser opgelegde tuchtstraf grondt
op een algemeen verbod van reclame zonder in concreto na te gaan of zijn beslis-
sing verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de eisen van
de volksgezondheid;

Dat de raad aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing;
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het

Nederlands als voertaal, anders samengesteld;
Veroordeelt verweerster in de kosten.

2 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie6 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten : mrs. Verbist en Bützler.

Nr. 268

1° KAMER - 3 mei 2002

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLGEN VAN DE

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE.

Wanneer  de  vernietiging  is  uitgesproken  en  in  zoverre  zij  is  uitgesproken,  worden  de
partijen  voor  de  rechter  op  verwijzing  teruggeplaatst  in  de  toestand  waarin  zij  zich
bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd1.

(M. e.a. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0655.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het vonnis, op 16 juni 2000 in hoger

beroep en op verwijzing gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Na-
men.

II Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 147, tweede lid, en 149 van de Grondwet;

6 Het  O.M.  heeft,  wat  de  principes  betreft,  geconcludeerd  in  de  zin  van  het  arrest  en  de supra
vermelde  precedenten,  maar  was  van  mening  dat  de  raad  van  beroep  de  reclamebeperkende
maatregelen ten genoege van recht getoetst had aan de eisen van de Mededingingswet.
1 Cass., 14 dec. 1989, A.R. 8571, nr. 245. 
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- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 608, 660, 774, tweede lid, 807, 1042, 1057, 4° en 7°, 1068, eerste lid,

1082, 1095, 1110 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk alleen de partijen over hun rechtsvordering

beschikken, welk beginsel is neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
(beschikkingsbeginsel) en, voor zoveel als nodig, artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek zelf;

- algemeen beginsel volgens hetwelk het recht van verdediging moet worden geëerbie-
digd.

Aangevochten beslissingen en redenen
Uitspraak doende op verwijzing na vernietiging van het op 9 oktober 1996 door de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant gewezen vonnis, bevestigt het [bestreden] vonnis
het op 13 februari 1985 door de vrederechter van het kanton Ciney gewezen vonnis waar-
bij de rechtsvordering van verweerster tot herziening van de door de eisers verschuldigde
huur was toegewezen, en beslist het, met toepassing van artikel 6 van de wet op de han-
delshuur, dat de huur met ingang van 1 juli 1981 op 20.232 BEF per maand wordt ge-
bracht, op grond

"dat de rechtsvordering van (verweerster) ertoe strekt de huurprijs van het voor com-
merciële doeleinden bestemde pand dat zij bezit te Ciney, rue du Centre nr. 52 en dat aan
de [eisers] bij overeenkomst is verhuurd met ingang van 1 juli 1966, met toepassing van
artikel 6 van de handelshuurwet om de drie jaar te doen herzien; (...)

dat de vrederechter van het kanton Ciney, bij vonnis van 24 maart 1982, A.E. M. tot
deskundige heeft aangewezen;

dat hij, bij vonnis van 13 februari 1985, na de neerlegging van het verslag, de vordering
gegrond heeft bevonden en de herziene huur heeft vastgesteld op 20.232 BEF per maand
met ingang van 1 juli 1981;

(...) dat de rechtbank te Dinant, bij het (in hoger beroep gewezen) vonnis van 28 sep-
tember 1988, een nieuw deskundigenonderzoek heeft bevolen en R. P. heeft aangewezen
tot deskundige; [dat] hij bij vonnis van 28 februari 1990 moest worden vervangen door P.
C.;

[dat] de rechtbank te Dinant na [de] neerlegging van het verslag van die deskundige op
9 oktober 1996 het hoger beroep gegrond heeft verklaard en, bij wege van een nieuwe be-
schikking, de eis tot herziening (...) niet gegrond [heeft] verklaard;

[dat] de beslissing onder meer op de volgende gronden berustte : 'de gegevens betref-
fende de gedeeltelijke wederopbouw na een brand, waardoor de staat van het verhuurde
goed aanzienlijk was verbeterd, passen kennelijk niet binnen het welomschreven en be-
perkte kader van artikel 6, dat de enige grondslag vormde voor de oorspronkelijke vorde-
ring van [verweerster]';

[dat verweerster] cassatieberoep heeft ingesteld;
dat het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 22 mei 1998, voor recht heeft gezegd dat

'het vonnis, nu het uitsluit dat het uitvoeren door de verhuurder wegens schade van werk-
zaamheden die de staat van het verhuurde pand aanzienlijk hebben verbeterd, kan worden
aangemerkt als een nieuwe omstandigheid in de zin van voormeld artikel 6, die wetsbepa-
ling schendt';

[dat] bijgevolg het vonnis is vernietigd en de zaak is verwezen naar de Rechtbank van
[Eerste Aanleg te Namen];

(...) dat artikel 6, eerste lid, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen-
komsten uitdrukkelijk bepaalt dat 'bij het verstrijken van elke driejarige termijn, partijen



Nr. 268 - 3.5.02 HOF VAN CASSATIE 1189 

het recht hebben aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen, onder voor-
waarde dat zij laten blijken dat, ingevolge nieuwe omstandigheden, de normale huurwaar-
de van het gehuurde goed ten minste [vijftien t.h.] hoger of lager is dan de in de huurover-
eenkomst of ter gelegenheid van de laatste herziening vastgestelde huurprijs' (...);

dat de partijen te dezen de huurprijs hadden geïndexeerd bij het sluiten van de huur-
overeenkomst in 1966;

(...) dat moet worden onderstreept dat, in het kader van een vordering tot driejarige her-
ziening, de indexatieclausule niet kan worden aangemerkt als een grond om de stijging
van de prijsindex uit te sluiten als een nieuwe omstandigheid : dat zij immers geenszins
onverenigbaar is met de mogelijkheid dat de stijging hoger is dan die welke voortvloeit uit
de loutere toepassing ervan en die haar oorzaak kan vinden in tal van andere factoren;

(...) dat de indexatieclausule (die nog niet algemeen gangbaar was in 1951 en waarvan
de veralgemeende toepassing door de toenmalige wetgever dus ongetwijfeld niet  werd
voorzien) in werkelijkheid een bijkomende mogelijkheid tot herziening blijkt te zijn : dat
voornoemd beding enkel tot gevolg heeft dat het aantal gevallen waarin schommelingen
van [vijftien procent] kunnen worden vastgesteld vermindert, aangezien de geïndexeerde
huurprijzen de algemene schommelingen van de vastgoedmarkt van naderbij volgen dan
de niet geïndexeerde huurprijzen;

(...) dat het door het Hof van Cassatie tussen de partijen gewezen arrest bovendien uit-
spraak gedaan heeft over de gevolgen van de renovatiewerkzaamheden die [verweerster]
heeft uitgevoerd na de brand die het litigieuze pand heeft verwoest; dat de onmiskenbare
meerwaarde die door die renovatie is ontstaan, ontegensprekelijk een nieuwe omstandig-
heid is ten opzichte van die welke de partijen bij de vaststelling van de oorspronkelijke
huur in aanmerking hadden genomen en dat het door de [eisers] niet meer kan worden be-
twist dat zij in aanmerking dient te worden genomen;

(...) dat (verweerster) erop wijst de geïndexeerde oorspronkelijke huurprijs op 1 juli
1983 15.559 BEF bedroeg;

(...) dat de partijen het op 1 juli 1981 geïndexeerde bedrag niet vermelden, wat nochtans
een eerste vereiste zou zijn geweest;

(...) dat het beste middel om daarover klaarheid te scheppen dus erin bestaat, uitgaande
van de toen geldende index (basis 1976 = 100), de volgende bedragen terug te indexeren
in de tijd :

1° het bedrag van de deskundige M. teneinde het bedrag te kennen op 1 juli 1981, en dit
als volgt : 23.000 x 153,72 (index juli 1981)/174,05 (index januari 1983) =20.313 BEF;

2° de huur van juli 1983 in vergelijking met juli 1981 : 15.559 x 153,72 (index juli
1981/179,99 (juli 1983) = 13.228 BEF is;

(...) dat blijkt dat de nieuwe huurwaarde op 1 juli 1981, die was vastgesteld op 20.313
BEF, meer dan [vijftien procent] hoger ligt dan de herberekende huurprijs op dezelfde da-
tum, aangezien 13.288 x 1,115 = 15.281 BEF";

dat uit die overwegingen blijkt dat het [bestreden] vonnis de rechtsvordering van ver-
weerster tot herziening van de huur gegrond verklaart op grond dat de stijging van de
prijsindex een nieuwe omstandigheid oplevert die te dezen geleid heeft tot een stijging
van de normale huurwaarde van het pand, dat het Hof van Cassatie "bovendien, in zijn ar-
rest van 22 mei 1998 waarbij het op 9 oktober 1996 door de rechtbank te Dinant gewezen
vonnis werd vernietigd, heeft geoordeeld dat de na een brand in het pand verrichte "reno-
vatie"werkzaamheden eveneens een "onmiskenbare" meerwaarde van het  pand hebben
opgeleverd en dat ten slotte de eerste van die twee omstandigheden ([namelijk] de stijging
van de prijsindex), en in elk geval beide tezamen, er de oorzaak van waren dat de normale
huurwaarde van het pand op 1 juli 1981 meer dan [vijftien procent] hoger was dan de oor-
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spronkelijke huurprijs.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Hoe algemeen en ongenuanceerd de bewoordingen ook zijn waarin de vernietiging is

uitgesproken, toch is zij beperkt tot de draagwijdte van het middel op grond waarvan zij is
uitgesproken.

Uit de vaststellingen zelf van het [bestreden] vonnis blijkt dat het Hof, in zijn arrest van
22 mei 1998, het op 9 oktober 1996 gewezen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Dinant heeft vernietigd op grond "dat het vonnis, nu het uitsluit dat het uitvoeren door
de verhuurder wegens schade van uitgevoerde werkzaamheden die de staat van het ver-
huurde pand aanzienlijk hebben verbeterd, kan worden aangemerkt als een nieuwe om-
standigheid in de zin [van] artikel 6, die wetsbepaling schendt".

Het staat dus vast dat het vonnis van de rechtbank te Dinant alleen is vernietigd omdat
het had geweigerd de werkzaamheden die in het pand na een brand waren uitgevoerd in
aanmerking te nemen bij de uitspraak over de vraag of de normale huurwaarde van het
pand op 1 juli 1981 ten minste [vijftien procent] hoger was dan de oorspronkelijke huur-
prijs.

Het bestreden vonnis moest en kon dus enkel nog uitspraak doen over de eventuele in-
vloed van die werkzaamheden op de huurwaarde van het pand.

Daaruit volgt dat het [bestreden] vonnis, in zoverre het de beslissing dat de huurwaarde
van het pand op 1 juli 1981 meer dan [vijftien procent] hoger was dan de oorspronkelijke
huurprijs grondt op andere gegevens, zoals onder meer de stijging van de prijsindex, de
grenzen waarbinnen de zaak bij [de rechtbank] op verwijzing aanhangig is gemaakt te
buiten gaat en derhalve een schending inhoudt van de bepalingen van het gerechtelijk
recht waarin de verwijzing van een zaak naar de feitenrechter na de vernietiging van de
bestreden beslissing wordt geregeld (schending van de artikelen 660 en 1110 van het Ge-
rechtelijk Wetboek), meer in het algemeen de regels inzake de aanhangigmaking van de
zaak bij de rechter in hoger beroep schendt (schending van de artikelen 807, 1042, 1057,
4° en 7°, en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), alsook de artikelen 1082 en
1095 van het Gerechtelijk Wetboek krachtens welke de vernietiging beperkt is tot de pun-
ten van de beslissing waartegen de voorziening gericht was en dus alleen die punten aan-
hangig maakt bij de rechter naar wie de zaak verwezen is.

[...]
IV. Beslissing van het Hof
Gelet op het arrest van het Hof van 22 mei 1998;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het onderdeel niet preciseert in welk opzicht het

bestreden vonnis de in dat onderdeel aangegeven bepalingen van het Gerechte-
lijk Wetboek betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de appèlrechter
schendt;

Dat het in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, bij

het op 9 oktober 1996 in hoger beroep gewezen vonnis, afwijzend beschikte op
de op artikel 6 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten
gegronde vordering van verweerster tot herziening van de huurprijs;
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Dat het Hof, in voormeld arrest van 22 mei 1998, op het middel dat opkwam
tegen die beschikking van genoemd vonnis, dit vonnis heeft vernietigd op grond
"dat het, nu het uitsluit dat de uitvoering door de verhuurder wegens schade van
werkzaamheden die de staat van het verhuurde pand aanzienlijk hebben verbe-
terd, kan worden aangemerkt als een nieuwe omstandigheid in de zin (van) arti-
kel 6", die wetsbepaling had geschonden;

Overwegende dat, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken en in zoverre
zij wordt uitgesproken, de partijen voor de rechter naar wie de zaak verwezen is
worden teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter
wiens beslissing is vernietigd;

Dat de rechter naar wie de zaak is verwezen dus ingevolge het arrest van 22
mei 1998 uitspraak diende te doen over de vraag of verweerster nieuwe omstan-
digheden aanvoerde waaruit bleek dat de huurwaarde van het pand op de litigieu-
ze datum ten minste vijftien procent hoger was dan de in de huurovereenkomst
bedongen of bij de laatste herziening vastgestelde huurprijs;

Dat het bestreden vonnis, nu het ter beoordeling van de aangevoerde verho-
ging van die huurwaarde acht slaat op andere omstandigheden dan de door ver-
weerster uitgevoerde werkzaamheden, geen van de in het onderdeel aangevoerde
wetsbepalingen schendt die betrekking hebben op de gevolgen van de vernieti-
ging en de grenzen van de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter naar wie
de zaak verwezen wordt;

Dat, in zoverre het ontvankelijk is, het onderdeel niet kan worden aangeno-
men;

[...]
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

3 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever :
de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 269

1° KAMER - 3 mei 2002

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - HOOFDVORDERING -
REGRESVORDERING - BESLISSINGEN DIE ONDERLING NOODZAKELIJK ZIJN VERBONDEN.

De vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering strekt zich uit tot de beslissing op
de regresvordering wanneer het hof van beroep tussen die beslissingen een verband
heeft  vastgesteld  waardoor  de  tweede  beslissing  noodzakelijkerwijs  van  de  eerste
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afhangt1.

(H. T. D.)

(A.R. C.01.0395.F)

3 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever :
de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. Draps.

Nr. 270

3° KAMER - 6 mei 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - DODELIJK ONGEVAL - KINDEREN - HET DERVEN VAN DE

INKOMSTEN VAN DE OVERLEDEN OUDER BESTEED AAN ONDERHOUD EN OPVOEDING.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - REGRESVORDERING VAN DE

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - KINDEREN - ARBEIDSONGEVALLENRENTE - WEDUWE -
GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - DODELIJK ONGEVAL - WEDUWE - GEMEENRECHTELIJKE

VERGOEDING - KINDEREN - ARBEIDSONGEVALLENRENTE - GEEN HERSTEL VAN DEZELFDE SCHADE.

4º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — DODELIJK ONGEVAL - KINDEREN -
ARBEIDSONGEVALLENRENTE - WEDUWE - GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING - GEEN HERSTEL VAN

DEZELFDE SCHADE.

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN

BESLISSING - DICTUM - VERNIETIGING - INVLOED OP ANDER DICTUM - GEVOLG.

1º De minderjarige kinderen van het dodelijk  getroffen slachtoffer  kunnen zelf  materiële
schade  lijden  door  het  derven  van  de  inkomsten  die  hun  overleden  ouder  aan  hun
persoonlijk onderhoud en opvoeding besteedde1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º, 3° en 4° De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de
schadevergoeding die de voor het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene
recht voor de vergoeding van dezelfde schade verschuldigd is, zijn vordering instellen tot
terugbetaling  van de door  hem gedane uitkeringen en  de ermee overeenstemmende
kapitalen;  de  gemeenschappelijke  vergoeding  waarop  de  weduwe  van  het  dodelijk
getroffen  slachtoffer  van  een  arbeidsongeval  in  eigen  naam  gerechtigd  is  voor  de
materiële  schade  die  zij  ten  gevolgen  van  dat  overlijden  lijdt,  herstelt  niet  dezelfde
schade als de aan de kinderen toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die
rente  vertegenwoordigt,  ook  al  wordt  bij  de  vaststelling  van  het  bedrag  van  die
gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die
materiële  schade,  rekening  gehouden  met  de  samenstelling  van  het  gezin  van  de
getroffene2. (Artt. 1382 en 1383 B.W., art. 46, § 2, eerste lid en 47 Arbeidsongevallenwet)

1 Zie Cass., 29 jan. 1996, A.R. C.94.0423.N, nr. 60. 
1 Cass., 26 jan. 1973 (A.C. 1973, 539). 
2 Cass., 25 jan. 1994, A.R. 7037, nr. 46.



Nr. 270 - 6.5.02 HOF VAN CASSATIE 1193 

5º  Wanneer  de  vernietiging  van  de  beslissing  over  de  terugvordering  door  de
arbeidsongevallenverzekeraar van het voor de wezenrente gevestigde kapitaal op grond
van de aanvaarding van een eigen recht van de wezen op gemeenrechtelijke vergoeding,
invloed  heeft  op  de  hoegrootheid  van  de  gemeenrechtelijke  vergoeding  waarop  de
weduwe in eigen naam gerechtigd  is  en bijgevolg ook op de terugvordering  door  de
arbeidsongevallenverzekeraar van het voor de weduwerente gevestigde kapitaal, brengt
deze  vernietiging  de  vernietiging  mee  van  de  beslissing  over  laatstgenoemde
terugvordering,  zonder  zich  evenwel  uit  te  strekken tot  de  beslissing  over  het  totale
bedrag van de schadevergoeding die verschuldigd is aan alle rechthebbenden en/of de
arbeidsongevallenverzekeraar. 

(ASSUBEL, gemeenschappelijke kas voor verzekering tegen arbeidsongevallen e.a.; t.a.v. B. e.a.)

ARREST

(A.R. C.97.0258.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 1997 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 1 maart 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 13, 19, 21, 46, §2, eerste lid, en 47 van de wet van 10 april 1971 op de ar-

beidsongevallen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst de vordering van eiseres, in haar hoedanigheid van krachtens

artikel 47 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen gesubrogeerde in de
rechten van zesde en zevende verweerders, tot terugbetaling van de wezenrenten die eise-
res krachtens de artikelen 13 e.v. en 46, §2, eerste lid, van dezelfde wet heeft uitbetaald
aan zesde en zevende verweerders en van de vergoeding wegens inkomstenverlies van
vijfde verweerster,  begroot  op basis  van het  volledig netto-inkomen van de overleden
echtgenoot onder aftrek van het gedeelte wegens diens eigen onderhoud, als ongegrond af
op grond van de motieven : "dat thans niet meer wordt betwist dat met betrekking tot de
materiële schade, overeenkomstig de gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie, de
splitsingsmethode dient te worden toegepast, wat inhoudt dat een verdeling dient gemaakt
te worden van minstens twee tijdvakken, te weten : A. de schade geleden tot op de ver-
moedelijke datum van de uitspraak; dat in casu uit praktische overwegingen de datum van
31 december 1996 in aanmerking genomen wordt; B. de toekomstige schade;

A. De reeds geleden schade :
dat (vijfde verweerster) de inkomstenverliesschade, die zij tussen 5 maart 1979 en 31

december 1996 beweert geleden te hebben, bepaalt op 4.070.590 frank in hoofdsom;



1194 HOF VAN CASSATIE 6.5.02 - Nr. 270 

dat de rechthebbenden van het slachtoffer bij overlijden slechts schade lijden in de mate
waarin zij beroofd worden in het gedeelte van de inkomsten waaruit zij persoonlijk voor-
deel halen;

dat hieruit voortvloeit dat het aandeel van de eigen onderhoudskosten van het slachtof-
fer, bepaald in functie van de gewijzigde gezinssituatie, dient in mindering gebracht te
worden op het inkomstenverlies;

dat uit de gegevens van het dossier blijkt :
- dat (zesde verweerder), geboren op 8 april 1970 een wezenrente ontving uit hoofde

van het dodelijk arbeidsongeval tot 31 oktober 1992 en dat hij zijn legerdienst vervulde
van 5 oktober 1992 en sindsdien niet meer ten laste was;

- dat (zevende verweerster), geboren op 3 augustus 1976, nog steeds studente is, recht-
gevende is wat de kinderbijslag betreft en op dit ogenblik, na haar achttiende, nog steeds
de wezenrente van de arbeidsongevallenverzekeraar Assubel ontvangt; dat aldus, met be-
trekking tot de periode vóór 31 december 1996 in de gezinstoestand twee perioden dienen
onderscheiden te worden, te weten :

- vanaf 5 maart 1979 (datum van het ongeval) tot einde 1992 : weduwe met twee kinde-
ren ten laste;

- vanaf 1 januari 1993 tot 31 december 1996 : weduwe met één kind ten laste; dat hier-
omtrent tussen partijen geen betwisting bestaat;

- dat, rekening houdend met voormelde gezinstoestand het aandeel in de onderhouds-
kosten van het slachtoffer redelijkerwijze kan bepaald worden op 33 pct. voor de eerste
periode en op 40 pct.voor de tweede periode;

dat er evenmin betwisting bestaat nopens het feit dat het inkomstenverlies dient bere-
kend te worden op basis van het nettoloon voor de aangehouden periode, noch nopens het
in mindering brengen op het aldus berekend inkomstenverlies van de rente of het kapitaal
dat door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd werd ten voordele van de weduwe;

dat (achtste verweerster) zich ten slotte evenmin verzet tegen het voorbehoud door X
gevorderd voor de fiscale of sociale lasten, die de weduwe eventueel zou verschuldigd
zijn; 

dat aldus aan (vijfde verweerster) toekomt :
- voor de periode van 5 maart 1979 tot 31 december 1992 :
nettoloon van het slachtoffer 6.988.960 BEF
(en niet 7.988.960 frank)
aftrek eigen onderhoud : 33 pct. (tot einde 1992) -2.306.357 BEF
4.682.603 BEF
zijnde het loonverlies van de dag van het overlijden tot 31 december 1996, (bedoeld :

1992) zonder evenwel rekening te houden met de tussenkomsten van de arbeidsongeval-
lenverzekeraar en mits voorbehoud voor fiscale en sociale lasten;

- voor de periode van 1 januari 1993 tot 31 december 1996 :
nettoloon van het slachtoffer : 3.063.033 BEF
aandeel onderhoudskosten slachtoffer :
40 pct. -1.225.213 BEF
1.837.820 BEF
zonder rekening te houden met de tussenkomsten van de arbeidsongevallenverzekeraar

en mits voorbehoud voor de fiscale en sociale lasten;
dat aldus aan (vijfde verweerster) toekomt 4.682.603 BEF
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+1.837.820 BEF
6.520.423 BEF
B. Toekomstige schade :
dat (vijfde verweerster) ter delging van de materiële professionele schade, die zij in de

toekomst zal derven, in hoofdorde aanspraak maakt op een geïndexeerde rente en in subsi-
diaire orde de haar toekomende vergoeding voor toekomstige schade berekent volgens de
kapitalisatiemethode; 

dat (achtste verweerster) er zich toe beperkt te stellen dat zij niet kan akkoord gaan met
de uitkering van een geïndexeerde rente, zonder evenwel haar standpunt te motiveren;

dat aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad een volledige vergoeding moet ver-
zekerd worden van de schade die hij in de toekomst nog zal lijden; 

dat, hoewel de toekenning van een geïndexeerde rente in vele gevallen de meest exacte
benadering is van de realiteit omdat deze een einde zou nemen bij het overlijden van de
begunstigde en van nabij de maatschappelijke en economische evolutie door de jaren heen
zou volgen (Cass., 18 januari 1984, R.G.A.R., 1984, nr. 10.860), het in casu aangewezen
is de aan (vijfde verweerster) toekomende vergoeding van het door haar in gemeenrecht
geleden inkomstenverlies te berekenen volgens de kapitalisatiemethode; 

dat het hof immers niet over de vereiste gegevens beschikt om de aan (vijfde verweer-
ster) toekomende rente te berekenen en dat de indexschommelingen over een relatief lan-
ge periode een onbekende factor uitmaken, zodanig dat het hof niet in de mogelijkheid
zou verkeren om in de huidige stand van het geding te oordelen over de omvang van de
subrogatievordering van (eiseres);

- vóór de op pensioenstelling (2 mei 2008) : 
dat de aan (vijfde verweerster) toekomende vergoeding voor inkomstenverlies voor de

periode van 1 januari 1997 tot 2 mei 2008, dient berekend te worden rekening houdend
met de hierna aangehouden elementen :

- lucratieve overleving : 11 jaar en 5 maanden;
- basisloon : het nettoloon, dat het slachtoffer als eerste tekenaar volgens de weddescha-

len van de Nationale Landmaatschappij, waar hij te werk gesteld was, zou getrokken heb-
ben in het jaar 1996 of 797.149 BEF met voorbehoud voor de fiscale en sociale lasten;

- onder aftrek van het aandeel in de onderhoudskosten van het slachtoffer rekening hou-
dend met de gezinstoestand van (vijfde verweerster), te weten 40 pct. voor de periode van
1 januari 1997 tot 31 december 1999 (weduwe met een kind ten laste) en 45 pct. voor de
periode van 1 januari 2000 tot 2008, de vermoedelijke datum van oppensioenstelling van
het slachtoffer, of een gemiddelde van 43 pct., hetzij 797.149 BEF te verminderen met 43
pct. of 342.774 BEF, hetzij 454.749 BEF;

- bedrag te verhogen met een door (achtste verweerster) aangenomen vermoedelijke
loonstijging van 15 pct.  (en niet  25 pct.  gelet  op de economische laagconjunctuur) of
454.749 BEF te vermeerderen met 68.212 BEF, hetzij 522.962 BEF;

- kapitalisatiecoëfficient aan 5 pct. : 522.962 BEF x 8,53843 hetzij 4.465.275 BEF; dat
deze rentevoet het meest de economische werkelijkheid benadert";

en : "dat de door (eiseres) ten voordele van de kinderen X gevestigde kapitalen niet van
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke kunnen worden teruggevorderd, omdat deze
sommen in gemeenrecht niet verhaalbaar zijn, om reden dat deze bedragen dubbel gebruik
maken met het toegekende inkomstenverlies voor de moeder, die ingevolge het overlijden
van haar man, gezinshoofd wordt en om reden dat naar gemeenrecht de inkomstenverlies-
schade enkel gedragen wordt door de moeder, wat erop neerkomt dat de aan de kinderen
toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt schade
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betreft die ten dezen in gemeenrecht niet werd opgevorderd, nl. een niet door de moeder
opgevorderde inkomstenverliesschade betreft (Cass., 25 januari 1994, Arr. Cass., 1993-
94, nr. 46, 96);

dat (eiseres), die stelt dat (zij) strikt genomen met deze gedachtengang kan akkoord
gaan tevergeefs aanvoert dat bij meer feitelijk nazicht in bijna alle gevallen kan aange-
toond worden dat de in de wet vergoede schade wel dezelfde is als de in gemeenrecht op-
gevorderde schade, zodat de wetsverzekeraar zijn subrogatierechten wel kan laten gelden; 

dat (zij) verduidelijkt dat, wanneer men aanvaardt dat van het het netto-gezinsinkomen
bij de berekening van het verlies in gemeenrecht het aandeel voor het persoonlijk onder-
houd van de overledene dient afgetrokken te worden, met betrekking tot de rechten van de
andere gezinsleden tot een soortgelijke fractionering kan worden overgegaan; 

dat met andere woorden een nauwkeurige ventilatie dient gemaakt te worden van de
vergoeding die aan de overlevende echtgenote in eigen naam toekomt en de vergoeding
die aan de kinderen toekomt; 

dat dit door voormelde cassatierechtspraak wordt tegengesproken; 
dat inderdaad (vijfde verweerster) slechts in eigen naam vergoedingen vordert voor de

inkomstenverliesschade en geenszins qq. haar kinderen; dat hieraan, in tegenstelling tot
wat (eiseres) stelt, geen afbreuk wordt gedaan omdat bij de samenstelling van het gezins-
inkomen, basis voor de berekening der geleden materiële professionele schade, altijd een
verwijzing bestaat naar het bestedingspatroon van dit gezinsinkomen ten voordele van de
kinderen, rentegenieters in het kader van de arbeidsongevallenwet; 

dat immers de verwijzing naar de gezinstoestand enkel geschiedt om het aandeel in de
onderhoudskosten van het slachtoffer te bepalen en geenszins om het bestedingspatroon
van dit gezinsinkomen ten voordele van de kinderen te bepalen; 

dat trouwens, wanneer (vijfde verweerster) uit de haar toegekende vergoedingen put om
in het onderhoud en de opvoeding van haar kinderen te voorzien, dit geschiedt op grond
van een haar krachtens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek opgelegde persoonlijke
verplichting en niet wegens aanspraken van de kinderen op het ingevolge het dodelijk on-
geval van hun vader geleden inkomstenverlies : 

dat de schade tot vergoeding waarvan deze rente uitgekeerd werd geen naar gemeen-
rechtelijke normen door de aansprakelijke derden te vergoeden schade uitmaakt; 

dat  de subrogatievordering van (eiseres)  ,  wat de wezenrente betreft,  als  ongegrond
dient afgewezen te worden en wat de weduwerente betreft, als volgt gegrond is".

Grieven
In gemeen recht heeft de aansprakelijke derde krachtens de artikelen 1382 en 1383 van

het Burgerlijk Wetboek de plicht geheel de schade te vergoeden, niet meer maar ook niet
minder. Deze plicht legt de aansprakelijke derde de verplichting op de materiële schade te
vergoeden die de weduwe en de wezen van een door zijn fout overleden vader lijden. De
weduwe en wezen lijden elk strikt persoonlijk een eigen materiële schade, waarbij die van
de weduwe niet dezelfde schade is als deze van de wezen, voor wie die materiële schade
bestaat uit het verlies van de inkomsten van de overleden vader die hij aan hun persoon-
lijk onderhoud en opvoeding besteedde. Derhalve maakt de materiële schade van de we-
zen enerzijds geen dubbel gebruik uit met de materiële schade van de weduwe omdat bei-
den onderscheiden, verschillende schaden zijn en anderzijds naar gemeenrechtelijke nor-
men door de aansprakelijke derde aan de wezen verplicht te vergoeden schade betreft.

In gemeen recht valt de schade, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, daar waar zij geleden wordt en schrijft geen enkele wettelijke regel voor dat het
inkomstenverlies ingevolge het overlijden van de vader volledig, met uitsluiting van de
wezen, gedragen wordt door de weduwe. Integendeel wordt de strikt persoonlijke materië-
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le schade van de wezen geleden door de wezen zelf in hoofde van wie de schade valt en
hieraan doet geen afbreuk het feit dat de weduwe op grond van haar eigen wettelijke on-
derhoudsplicht, afgeleid uit de artikelen 203 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, mede uit de
aan haar toegekende vergoedingen wegens door haar geleden inkomstenverlies put om in
het onderhoud van de wezen te voorzien. Deze wettelijke verplichting van een derde heeft
immers een andere juridische oorzaak en laat bij toerekening op de schade van de wezen
hun aanspraak op de aansprakelijke derde onvoldaan.

Zoals  de  weduwerente,  die  door  de  arbeidsongevallenverzekeraar  verschuldigd  is
krachtens de artikelen 12 en 46, §2, eerste lid, van de wet van 10 april 1971 op de arbeids-
ongevallen,  dezelfde  persoonlijk  door  die  weduwe in  gemeen recht  geleden materiële
schade vergoedt, vergoedt ook de wezenrente, die door de arbeidsongevallenverzekeraar
verschuldigd is krachtens de artikelen 13, 19, 21 en 46, §2, eerste lid, van dezelfde wet,
dezelfde persoonlijk door die wezen in gemeen recht geleden materiële schade. De ar-
beidsongevallenverzekeraar, oefent krachtens de subrogatie van artikel 47 van genoemde
wet op de arbeidsongevallen in de rechten van de wezen, geen eigen recht uit, maar oefent
ten belope van zijn gedane uitgaven aan wezenrenten de schuldvordering zelf van de we-
zen, waarover hij voortaan door indeplaatsstelling in zijn vermogen uitsluitend beschikt,
met uitsluiting zowel van de weduwe als van de wezen uit.

Uit het voorgaande volgt dat de aansprakelijke derde in gemeen recht het verloren ge-
deelte van de inkomsten van de overleden vader, dat deze aan het persoonlijk onderhoud
en opvoeding besteedde van zesde en zevende verweerders, verplicht dient te vergoeden
aan eiseres, die deze materiële schade als gesubrogeerde in de vordering van de wezen op-
eist als was zij deze schadelijders zelf en dat deze persoonlijke materiële schade van de
wezen niet kan worden opgeëist door de weduwe noch voor zichzelf in eigen naam, noch
qq. voor haar kinderen en evenmin kan worden toegekend aan de weduwe door aan deze
partij, als haar persoonlijke materiële schade, de vergoeding toe te kennen die, omdat zij
overeenstemt met het verlies van het volledig gedeelte van de inkomsten dat de overleden
vader niet aan zijn eigen persoonlijk onderhoud besteedde, ook de materiële schade van
de wezen begrijpt. 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de aansprakelijke derde naar
gemeenrechtelijke normen de materiële schade aan de wezen verplicht, niet dient te ver-
goeden aan eiseres als gesubrogeerde in de rechten van de wezen (schending van de arti-
kelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 19, 21, 46, §2, eerste lid, en 47
van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen), ook onwettig het door zesde en
zevende verweerders verloren gedeelte van de inkomsten die hun overleden vader aan hun
persoonlijk onderhoud en opvoeding besteedde in het persoonlijk inkomstenverlies van
vijfde verweerster begrijpt (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur-
gerlijk Wetboek) en deze beslissingen niet wettig verantwoordt, noch met het motief dat
de inkomstenverliesschade enkel gedragen wordt door de moeder nu geen enkele wettelij-
ke regel dit bepaalt (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek), noch met het motief dat wanneer de moeder put uit de haar toegekende vergoe-
dingen wegens inkomstenverlies om in het onderhoud en de opvoeding van haar kinderen
te voorzien, dit geschiedt op grond van een haar krachtens de bepalingen van het Burger-
lijk Wetboek opgelegde persoonlijke verplichting, nu dit geen afbreuk doet aan de per-
soonlijke door haar kinderen geleden materiële schade (schending van de artikelen 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) en die onderhoudsplicht een eigen juridische
grondslag bezit en bij toerekening op de schade van de kinderen hun aanspraken op de
aansprakelijke derde onvoldaan laat (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eerste, tweede en derde verweerders tot de gerechts-

kosten van het hoger beroep, vereffend op 16.000 BEF voor eiseres.
Grieven
Eiseres vorderde in regelmatig genomen zevende beroepsbesluiten de veroordeling van

vierde verweerster tot de gerechtskosten, ook deze van eerste aanleg en begroot in deze
besluiten op 12.500 BEF rechtsplegingsvergoeding, welke gerechtskosten bij tussenarrest
van het hof van beroep van 20 maart 1987 onder bevestiging van het vonnis a quo waren
aangehouden. 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest nagelaten heeft uitspraak te doen over een punt
van de vordering van eiseres (schending van artikel 1138,3° van het Gerechtelijk Wet-
boek).

IV. Beslissing van het Hof
A. De door de vijfde, zesde en zevende verweerders opgeworpen grond van

niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep : eiseres was voor de feitenrechter
niet in geding met deze verweerders en het arrest heeft ook geen veroordeling
uitgesproken ten laste van eiseres en ten voordele van deze verweerders;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, als gesubrogeerde, betaling
van de vierde verweerster vordert; dat het arrest de vierde verweerster veroor-
deelt tot betaling aan eiseres;

Overwegende dat in hoger beroep tussen eiseres en de vijfde, zesde en zevende
verweerders  geen geding  aanhangig  was en  het  arrest  geen  veroordeling uit-
spreekt ten voordele van de ene en ten laste van de andere;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Dat het cassatieberoep evenwel als vordering tot bindendverklaring kan gel-

den;
B. Middelen
B.1. Eerste middel
B.1.1. De door vierde verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-

heid : de beslissing is naar recht verantwoord door de niet-bekritiseerde overwe-
ging dat de kinderen van de door het arbeidsongeval getroffene naar gemeen
recht niet over een vorderingsrecht beschikken;

Overwegende dat eiseres aanvoert dat zij ten belope van haar gedane uitgaven
aan wezenrenten als gesubrogeerde de schuldvordering zelf van de wezen uitoe-
fent;

Dat eiseres aldus de beslissing van het arrest als zouden de kinderen van de
door een dodelijk arbeidsongeval getroffene naar gemeen recht niet over een vor-
deringsrecht beschikken, bekritiseert;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
B.1.2. Over het middel zelf
Overwegende dat,  krachtens het te dezen toepasselijk artikel 47 van de Ar-

beidsongevallenwet  van  10  april  1971,  de  arbeidsongevallenverzekeraar  een
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rechtsvordering kan instellen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke tot
beloop van de krachtens artikel 46, §2, eerste lid, gedane uitkeringen en de er-
mee overeenstemmende kapitalen;

Dat de arbeidsongevallenverzekeraar die burgerlijke vordering kan instellen op
dezelfde wijze als het  slachtoffer of zijn rechthebbenden en hij  gesubrogeerd
wordt in de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden krachtens het ge-
meen recht hadden kunnen uitoefenen indien zij niet overeenkomstig artikel 46,
§2, eerste lid, waren vergoed;

Dat ingevolge de subrogatie, krachtens die bepaling, de schuldvordering van
de getroffene of zijn rechthebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aanspra-
kelijke persoon uit hun vermogen overgaat naar dat van de verzekeraar, tot be-
loop van de door de verzekeraar uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal dat
overeenkomt met de door hem verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente;

Overwegende dat de minderjarige kinderen van het dodelijk slachtoffer van
een arbeidsongeval zelf materiële schade kunnen lijden door het derven van de
inkomsten die hun overleden ouder aan hun persoonlijk onderhoud en opvoeding
besteedde;

Dat de aansprakelijke voor het arbeidsongeval tot vergoeding van die schade
gehouden is;

Overwegende dat de gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe van het
dodelijk slachtoffer van de arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de
materiële schade die zij ten gevolge van dat overlijden lijdt, niet dezelfde schade
herstelt als de aan de kinderen toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal
dat die rente vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag
van die gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerech-
tigd is voor die materiële schade rekening gehouden met de samenstelling van
het gezin van de getroffene;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de door eiseres ten voordele van de
kinderen van het overleden slachtoffer van een arbeidsongeval, de verweerders
sub zes en zeven, gevestigde kapitalen niet van de voor het arbeidsongeval aan-
sprakelijken, de verweerders sub een, twee en drie en van hun verzekeraar, ver-
weerster sub vier, kunnen worden teruggevorderd omdat deze sommen in het ge-
meen recht niet verhaalbaar zijn om reden dat :

- deze bedragen dubbel gebruik maken met het toegekende inkomstenverlies
aan de moeder, de verweerster sub vijf;

- naar het gemeen recht de inkomstenschade enkel door de moeder wordt ge-
dragen;

Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen met uitzondering van arti-
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat  de  vernietiging  van  de  beslissing  over  de  terugvordering

door eiseres van het voor de wezenrenten gevestigde kapitaal ingevolge het aan-
vaarden van een eigen recht van de wezen op een gemeenrechtelijke vergoeding
invloed heeft op de hoegrootheid van de gemeenrechtelijke vergoeding van de
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verweerster sub vijf in eigen naam voor de berekening van de terugvordering
door eiseres van het voor de weduwerente gevestigde kapitaal en dienvolgens de
vernietiging medebrengt van de beslissing over laatstgenoemde terugvordering;

Overwegende dat de vernietiging zich niet uitstrekt tot de beslissing volgens
hetwelk het bedrag van het verlies van het gedeelte van het netto-inkomen van
het overleden slachtoffer dat niet aan zijn eigen onderhoud zou besteed gewor-
den zijn, begroot wordt op 6.520.423 BEF wat betreft de reeds geleden schade en
op 4.465.275 BEF wat betreft de toekomstige schade, vermits deze bedragen sa-
men het totaalbedrag uitmaken dat de verweerders sub een, twee, drie, vier en
acht verschuldigd zijn aan de rechthebbenden van het overleden slachtoffer en/of
de arbeidsongevallenverzekeraar;

B.2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest de verweerders sub een, twee en drie veroordeelt

tot de kosten van het hoger beroep, vereffend op 16.000 BEF voor eiseres;
Overwegende dat eiseres de veroordeling van de verweerster sub vier heeft ge-

vorderd voor de gerechtskosten van eerste aanleg, die op 12.500 BEF rechtsple-
gingsvergoeding werden begroot;

Overwegende dat het arrest nalaat uitspraak te doen over die vordering; dat het
derhalve artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

ring door eiseres van het voor de weduwerente en de wezenrenten gevestigde ka-
pitaal, met uitzondering van de in dit verband bepaalde hoegrootheid van het ver-
lies van het netto-inkomen van het dodelijk slachtoffer dat niet aan eigen onder-
houd werd besteed ten belope van 6.520.423 BEF en 4.465.275 BEF en in zover-
re het arrest ten aanzien van verweerster sub vier nalaat uitspraak te doen over de
door eiseres gevorderde gerechtskosten;

Verklaart dit arrest bindend voor de verweerders sub vijf, zes en zeven en voor
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen;

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
mevr.  Bourgeois  –  Gelijkluidende conclusie van mevr.  De Raeve,  advocaat-generaal –
Advocaten : mrs. Wouters, Bützler en Houtekier.
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Nr. 271

3° KAMER - 6 mei 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - GEEN VOORLOPIGE

BIJDRAGEN BEPAALD OF BETAALD - REGULARISATIEBIJDRAGEN - VERJARING - AANVANG VAN

TERMIJN.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - SOCIALE ZEKERHEID -
ZELFSTANDIGEN - GEEN VOORLOPIGE BIJDRAGEN BEPAALD OF BETAALD - REGULARISATIEBIJDRAGEN

- AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN.

1º  en  2°  De  verjaringstermijn  van  de  betaling  van  de  inzake  sociale  zekerheid  der
zelfstandigen verschuldigde regularisatiebijdragen die ingaat vanaf de 1ste januari van
het  derde  jaar  volgend op  dat  waarin  de  beroepsbezigheid  van de  zelfstandige  een
aanvang nam, geldt zonder onderscheid voor elke regularisatiebijdrage; ook indien geen
voorlopige bijdragen werden opgevorderd of betaald1. (Art. 11, §§ 2 en 4 K.B. nr. 38 van
27 juli 1967; Artt. 41, §§ 1 en 2, en 49 K.B. 19 dec. 1967)

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. S.00.0098.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 1999 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 voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, §2, derde lid, en §4, eerste lid, en 16, §2, van het koninklijk besluit nr.

38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel
11, §2, derde lid, in de versie zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij wet van 26
juni 1992 en toen het dus nog artikel 11, §2, tweede lid was, artikel 11, §4, eerste lid, in
de versie zoals het bestond na de wijziging bij wet van 9 juni 1970 en vóór de wijziging
bij koninklijk besluit van 18 november 1996);

- de artikelen 40, §1, 41, §1, en 49 van het koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel 40, §1, in de
versies zoals het bestond zowel vóór, als na de wijziging bij koninklijk besluit van 3 april

1 Zie Cass., 10 dec. 1979, AC 1979-80, nr. 231.
Het  O.M.  had geconcludeerd tot  de verwerping van de voorziening;  het  was van oordeel  dat  de
verjaring diende geregeld krachtens art. 16, § 2 van het K.B. nr. 38 en niet door art. 49 van het K.B.
van  19 december  1967.  Immers  bijdragen  worden geïnd op  definitieve basis  van  zodra men  het
refertejaar  kent. Terzake waren op het ogenblik van de ambtshalve aansluiting de inkomsten van
1982 bekend en worden bijgevolg geen regularisatiebijdragen geheven maar gewone bijdragen zoals
bedoeld  bij  art.  11,  §  2  van  het  K.B.  nr.  38.  Regularisatiebijdragen  veronderstelt  immers  dat  er
minstens vastgestelde voorlopige bijdragen werden bepaald.
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1989, artikel 41, §1, in de versies zoals het bestond zowel vóór, als na de wijziging bij ko-
ninklijk besluit van 7 februari 1989, artikel 49 in de versie zoals het bestond vóór het
werd vervangen bij koninklijk besluit van 23 december 1996).

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof verklaart eisers hoger beroep ongegrond en bevestigt het bestreden von-

nis van de arbeidsrechtbank.
Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden :
"Er is evenwel geen betwisting tussen partijen dat het eerste jaar waarvoor zelfstandi-

geninkomsten bij [verweerder] werden vastgesteld wel degelijk het jaar 1982 is. Deze in-
komsten waren gekend op het ogenblik van de ambtshalve aansluiting van [verweerder]
bij [eiser] en waarvoor [verweerder] werd gesommeerd bij aangetekend schrijven dd. 19
december 1988. Op dat ogenblik was de invordering reeds verjaard bij toepassing van ar-
tikel 16, §2, van het koninklijk besluit nr. 38 gezien de inkomsten definitief gekend wa-
ren. Er kan immers geen sprake zijn van regularisatiebijdragen wanneer er nooit voorlopi-
ge bijdragen werden bepaald of betaald.

Regularisatiebijdragen veronderstellen immers minstens vastgestelde voorlopige bijdra-
gen [...].

Het cassatiearrest van 10 december 1977 dat [eiser] citeert is hier ter zake niet dienend
vermits ook daar alleen gewag wordt gemaakt van de verjaring van de vordering tot beta-
ling van de voorlopige bijdragen [...].

Het (arbeidshof) treedt het standpunt van de eerste rechter bij dat de verjaring van de
bijdragen voor 1982 is ingegaan op 1 januari 1983 en dus eindigde op 31 december 1987.
Het aangetekend schrijven van 19 december 1988 kan bijgevolg geen stuitend effect meer
resulteren".

Grieven
De berekening van de voor een bepaald kalenderjaar verschuldigde sociale-zekerheids-

bijdrage voor zelfstandigen geschiedt overeenkomstig artikel 11, §2, van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandi-
gen op basis van de beroepsinkomsten die betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan
het  jaartal  verwijst  naar  het  tweede  kalenderjaar  dat  onmiddellijk  datgene  voorafgaat
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 11, §4, van dezelfde wet bepaalt de Koning hoe de bijdragen
worden berekend bij aanvang van de beroepsbezigheid.

De zelfstandige betaalt overeenkomstig de artikelen 40 en 4l van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk be-
sluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,
ingeval van begin van bezigheid, voorlopige sociale-zekerheidsbijdragen, zolang er geen
refertejaar is en het eerste kalenderjaar waarin de betrokkene sedert de aanvatting van zijn
beroepsbezigheid gedurende vier kwartalen onder het sociaal statuut der zelfstandigen res-
sorteert wordt als het eerste refertejaar beschouwd.

De voorlopige sociale-zekerheidsbijdragen worden overeenkomstig diezelfde wetsbe-
palingen vervolgens geregulariseerd op basis van de werkelijke beroepsinkomsten van de
zelfstandige in de diverse kalenderjaren waarin de betrokkene zijn beroepsbezigheid aan-
vangt.

Die wetsbepalingen leggen die bijzondere wijze van berekening en inning van de socia-
le-zekerheidsbijdragen op zonder een onderscheid te maken, naargelang de bevoegde so-
ciale-zekerheidsinstelling op dat ogenblik al dan niet op de hoogte is van de werkelijke
beroepsinkomsten van de betrokkene op basis waarvan de regularisatie  wordt  doorge-
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voerd.
De omstandigheid dat de bevoegde sociale-zekerheidsinstelling de werkelijke beroeps-

inkomsten van de betrokkene reeds kent, ontneemt aan de gevorderde bijdragen niet het
karakter van regularisatiebijdragen.

Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 verjaart de
vordering tot betaling van sociale-zekerheidsbijdragen weliswaar na vijf jaar te rekenen
vanaf de 1ste januari die volgt op het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn, maar bepaalt de
Koning wanneer de verjaringstermijn ingaat voor de regularisatiebijdragen die in geval
van begin van bezigheid zijn verschuldigd.

Overeenkomstig artikel 49 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 gaat de
verjaringstermijn van de vordering tot betaling van regularisatiebijdragen in op de 1ste ja-
nuari van het derde jaar volgend op het jaar waarin de bezigheid een aanvang nam, zonder
dat de vordering tot betaling van regularisatiebijdragen kan verjaren vóór de vordering tot
betaling van de voorlopige bijdragen die op hetzelfde jaar betrekking hebben.

Artikel 49 geldt zonder onderscheid voor elke regularisatiebijdrage en de verjaringster-
mijn voor de betaling van de regularisatiebijdragen gaat ook in vanaf de 1ste januari van
het derde jaar volgend op dat waarin de beroepsbezigheid een aanvang nam, indien de be-
taling van de voorlopige bijdrage niet is geschied of gevorderd binnen de verjaringster-
mijn bedoeld bij artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

Eiser voert in zijn appèlconclusie aan dat verweerder in 1982 een zelfstandige beroeps-
bezigheid is begonnen, dat de voor 1982 geëiste bijdragen geen definitieve sociale-zeker-
heidsbijdragen, maar wel regularisatiebijdragen zijn en dat bijgevolg artikel 49 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967 bepaalt welke verjaringstermijn op de vordering
tot betaling van sociale-zekerheidsbijdragen voor 1982 van toepassing is.

Het arbeidshof stelt  weliswaar vast dat voor het eerst in 1982 beroepsinkomsten als
zelfstandige bij verweerder werden vastgesteld.

Het arbeidshof beslist echter dat de van verweerder voor 1982 gevorderde bijdragen
geen regularisatiebijdragen zijn, op grond dat de beroepsinkomsten van 1982 van ver-
weerder reeds waren gekend op het ogenblik van de ambtshalve aansluiting van verweer-
der bij eiser en dat geen voorlopige bijdragen werden betaald of bepaald.

Het arbeidshof bevestigt op die gronden de beslissing van de arbeidsrechtbank dat de
vordering tot betaling van de bijdragen voor 1982 is ingegaan op 1 januari 1983 en dus
verjaard is.

Hieruit volgt dat de appèlrechters ten eerste door op die gronden te beslissen dat de bij-
dragen voor 1982 geen regularisatiebijdragen zijn, de toepassing van de bijdragenregeling
bij  begin  van bezigheid  afhankelijk  maken van een voorwaarde die  de  wet  niet  stelt
(schending van de artikelen 11, §2, derde lid, en §4, eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en
40, §1, en 41, §1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende in-
richting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals in het middel gepreciseerd) en ten
tweede hun beslissing dat eisers vordering tot betaling van de bijdrage voor 1982 niet tij-
dig was gestuit door de aangetekende brief van 19 december 1988 niet naar recht verant-
woorden (de artikelen 11, §2, derde lid, en §4, eerste lid, en 16, §2, van het koninklijk be-
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
(schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 11, §4, van het koninklijk besluit nr. 38

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,
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zoals te dezen van toepassing, de Koning bepaalt hoe de bijdragen worden bere-
kend wanneer het, ingevolge aanvang of hervatting van beroepsbezigheid, onmo-
gelijk is deze te berekenen op basis van de inkomsten van het in §2 bedoeld re-
fertejaar; dat het in §2 bedoeld refertejaar het aanslagjaar is waarvan het jaartal
verwijst naar het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waar-
voor de bijdragen verschuldigd zijn;

Dat artikel 41, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals
te dezen van toepassing, bepaalt dat de bijdragen geïnd worden op de voorlopige
basis als bedoeld in artikel 40 zolang er geen refertejaar is in de zin van artikel
11, §2, van het koninklijk besluit nr. 38; dat het tweede lid bepaalt dat het eerste
van de refertejaren datgene is dat vier kwartalen onderwerping bevat sedert het
begin van de activiteit, als bedoeld in artikel 38, §1, van dit koninklijk besluit;

Overwegende dat artikel 41, §2, van dit koninklijk besluit bepaalt dat de voor-
lopige bijdragen worden geregulariseerd op basis van de bedrijfsinkomsten res-
pectievelijk van het eerste, tweede of derde jaar onderwerping;

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat voor de bedoelde periode van
aanvang van de zelfstandige beroepsbezigheid slechts voorlopige bijdragen en
regularisatiebijdragen  verschuldigd zijn,  die  anders  worden berekend  dan  be-
paald in artikel 11, §2, van het koninklijk besluit nr. 38;

Overwegende dat artikel 49 van het koninklijk besluit van 19 december 1967,
zoals te dezen van toepassing, bepaalt : "voor de regularisatiebijdragen, verschul-
digd bij bezigheid overeenkomstig artikel 41, §2, gaat de verjaringstermijn, vast-
gesteld door artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 38, in vanaf de eerste januari
van het derde jaar volgend op dat waarin de bezigheid een aanvang nam";

Dat deze bepaling zonder onderscheid geldt  voor elke regularisatiebijdrage,
vastgesteld overeenkomstig artikel 41, §2, van hetzelfde besluit, ook indien geen
voorlopige bijdragen werden opgevorderd of betaald;

Dat het arrest dat beslist dat te dezen geen regularisatiebijdragen verschuldigd
zijn omdat geen voorlopige bijdragen werden bepaald of betaald, artikel 49 van
het koninklijk besluit van 19 december 1967 schendt;

Dat het onderdeel in zoverre 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 Brussel.

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de
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h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie2 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. Verbist.

Nr. 272

3° KAMER - 6 mei 2002

SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE -
HERZIENING VAN NIET-DEFINITIEVE ADMINISTRATIEVE BESLISSING - MATERIËLE VERGISSING -
BESLISSING TOT HERZIENING - UITWERKING - TERMIJN.

Wanneer een oorspronkelijke administratieve beslissing is aangetast door een materiële
vergissing  wordt  er  geen  termijn  bepaald  vanaf  wanneer  de  nieuwe  administratieve
beslissing  uitwerking  heeft;  dienvolgens  kan  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe
bestuurlijke beslissing, als het recht  op de prestaties kleiner is dan het aanvankelijke
toegekende recht uitwerking krijgen op de eerste dag van de maand na de kennisgeving
ervan. (Artt. 17 en 18 Wet Sociaal Handvest)

(PARTENA KINDERBIJSLAGFONDS VZW T. V.)

ARREST

(A.R. S.01.0119.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2001 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 63, inzonderheid eerste lid, 2°, b, van de samengeordende wetten betreffende

de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december
1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kinderbijslagen
voor loonarbeiders en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie
genomen, in de versie van dat artikel, die krachtens artikel 95 van de wet van 29 decem-
ber 1990 houdende sociale bepalingen van toepassing is gebleven op gehandicapte kinde-
ren die ten minste 21 jaar oud waren op 1 juli 1987;

- de artikelen 17, 18 en 23, eerste lid, van de wet 11 april 1985 (lees : 1995) tot invoe-
ring van het "handvest van de sociaal verzekerde";

- de artikelen 1235, 1376 tot en met 1381 en 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof wijst in de bestreden beslissing, recht sprekend over het beroep van de

verweerster tegen de beslissing van eiseres van 1 oktober 1998 (in de conclusies van de

2 Zie voetnoot 1.
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partijen aangeduid als beslissing van 30 september 1998) dat verweerster van 1 september
1996 tot 31 augustus 1998 ten onrechte kinderbijslag voor een bedrag van 100.225 BEF
heeft ontvangen die zij dient terug te storten, en over de tegenvordering van eiseres, strek-
kende tot die terugbetaling, het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van de eerste
rechter als ongegrond af op grond van de volgende motieven :

"Niet betwist wordt dat [eiseres] op 1 oktober 1998 een nieuwe beslissing heeft geno-
men, gezien de vorige te wijten was aan een materiële vergissing van de beheerder van het
dossier.

Artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 'Handvest' van de sociaal
verzekerde bepaalt : wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een ju-
ridische of materiële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initia-
tief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslis-
sing had moet  ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
verjaring.

Lid 2 bepaalt verder dat onverminderd de toepassing van artikel 18, de nieuwe beslis-
sing, indien de vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking
heeft op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de presta-
tie kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht.

Artikel 18 van voormelde wet bepaalt enkel de termijn waarbinnen een nieuwe beslis-
sing kan worden genomen.

Het (arbeidshof) is eveneens van mening dat de nieuwe beslissing van 1 oktober 1998
waarbij  wordt  medegedeeld dat  (verweerster)  met  ingang van 1 september  1996 geen
recht heeft op kinderbijslag slechts uitwerking heeft op 1 november 1998, gezien de vori-
ge beslissing van 26 februari 1997 met toekenning van een recht op kinderbijslag met in-
gang van 1 augustus 1996 aangetast was door een materiële vergissing en de aanvankelijk
toegekende prestatie groter was.

Terecht heeft de eerste rechter de kinderbijslag ontvangen van 1 september 1996 tot 31
augustus 1998 als definitief verworven beschouwd." (4de blad van het arrest),

Grieven
Het eerste lid van artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "hand-

vest van de sociaal verzekerde" bepaalt dat wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing
aangetast is door een juridische of materiële vergissing, de instelling van sociale zeker-
heid op eigen initiatief een nieuwe beslissing neemt die uitwerking heeft op de datum
waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen inzake verjaring.

In afwijking daarvan bepaalt het tweede lid van artikel 17 dat de nieuwe beslissing, in-
dien de vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking heeft op
de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op prestatie kleiner is
dan het aanvankelijk toegekende recht.

Die afwijking op basis van het tweede lid van artikel 17, geldt evenwel luidens de aan-
hef van dat lid, "onverminderd de toepassing van artikel 18".

Krachtens artikel 18, 3°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest
van de sociaal verzekerde" kan de instelling van sociale zekerheid onverminderd de wette-
lijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring, haar beslissing intrekken en een nieu-
we beslissing nemen binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het be-
voegd rechtscollege of, indien de voorziening al is ingesteld, tot aan de sluiting van de de-
batten, wanneer wordt vastgesteld dat de administratieve beslissing aangetast is door een
onregelmatigheid of een materiële vergissing.

De nieuwe beslissing die met toepassing van die bepaling wordt genomen na intrekking
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van een niet definitieve beslissing die aangetast is door een onregelmatigheid of een mate-
riële vergissing, heeft uitwerking op de datum waarop de ingetrokken beslissing had moe-
ten ingaan.

De termijn voor het instellen van een voorziening bij het bevoegde rechtscollege wordt
bepaald door artikel 23 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest van
de sociaal verzekerde".

Krachtens het eerste lid van artikel 23 van de wet 11 april 1995 tot invoering van het
"handvest van de sociaal verzekerde" moet beroep tegen de beslissingen van de instellin-
gen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvorde-
ring van prestaties, op straffe van verval worden ingesteld binnen drie maanden na de
kennisgeving van de beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal
verzekerde indien geen kennisgeving plaatshad, onverminderd gunstiger termijnen voort-
vloeiend uit specifieke wetgevingen.

De bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders en de uitvoeringsbesluiten daarvan bepalen geen termijn
binnen dewelke verhaal moet worden ingesteld tegen een beslissing van een kinderbij-
slagfonds.

Uit de specifieke wetgeving inzake kinderbijslag voor werknemers vloeit derhalve voor
het instellen van verhaal bij het bevoegde rechtscollege een gunstigere termijn voort dan
de termijn van drie maanden bepaald in artikel 23 van de wet van 11 april 1995 tot invoe-
ring van het "handvest van de sociaal verzekerde", aangezien dat verhaal kan worden in-
gesteld binnen de langere verjaringstermijn van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wet-
boek.

De eiseres kon derhalve met toepassing van artikel 18, 3°, van de wet van 11 april 1995
tot invoering van het "handvest van de sociaal verzekerde" op 1 oktober 1998 (volgens de
conclusies van de partijen : op 30 september 1998), d.i. binnen de verjaringstermijn van
artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, de vorige beslissing van eiseres van 26
februari 1997, waarvan het arbeidshof vaststelt dat zij te wijten was aan een materiële ver-
gissing van de beheerder van het dossier, intrekken en een nieuwe beslissing nemen.

De aldus genomen nieuwe beslissing, heeft uitwerking op de datum waarop de beslis-
sing van 26 februari 1997 had moeten ingaan.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de nieuwe beslissing van 1
oktober 1998 (in de conclusies van de partijen aangeduid als beslissing van 30 september
1998),  waarbij eiseres aan verweerster meedeelde dat zij  met ingang van 1 september
1996 geen recht meer heeft op kinderbijslag, slechts uitwerking heeft op 1 november 1998
(schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de beslissing van 26 februa-

ri 1997 van eiseres aangetast was door een materiële vergissing die aan haar te
wijten was en dat zij op 1 oktober 1998 een nieuwe beslissing nam;

Overwegende dat artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoe-
ring van het "handvest" van de sociaal verzekerde bepaalt dat wanneer vastge-
steld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergis-
sing, de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing
neemt die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had
moeten ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
verjaring;

Dat het tweede lid van hetzelfde artikel bepaalt dat, onverminderd de toepas-
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sing van artikel 18, de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling
van sociale  zekerheid  te  wijten  is,  uitwerking heeft  op de eerste dag van de
maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestaties kleiner is dan het
aanvankelijk toegekende recht;

Overwegende dat artikel 18 van dit handvest bepaalt binnen welke termijn de
instelling van sociale zekerheid haar beslissing kan intrekken; dat het geen ter-
mijn  bepaalt  vanaf  wanneer  de  nieuwe  administratieve  beslissing  uitwerking
heeft en dienvolgens geen afbreuk doet aan de bepaling van artikel 17, tweede
lid;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de nieuwe beslissing van eiseres van 1
oktober 1998, "waarbij wordt medegedeeld dat (verweerster) met ingang op 1
september 1996 geen recht heeft op kinderbijslag, slechts uitwerking heeft op 1
november 1998" omdat de vorige beslissing van 26 februari 1997 met "toeken-
ning van een recht op kinderbijslag (...) aangetast was door een materiële vergis-
sing (te wijten aan de beheerder van het dossier) en de aanvankelijke toegekende
prestatie groter was"; dat het tevens oordeelt dat artikel 18 van het handvest niet
ter zake dienend is vermits deze wetsbepaling "enkel de termijn bepaalt waarbin-
nen een nieuwe beslissing kan worden genomen";

Overwegende dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de
h. Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. van Eeckhoutte.

Nr. 273

3° KAMER - 6 mei 2002

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEHEFFING - LOON - VOORDELEN -
MAALTIJDCHEQUE - VERVANGEND VOORDEEL - WAARDE - HOEGROOTHEID - GEVOLG.

Een maaltijdcheque  die  werd  of  wordt  verleend  ter  vervanging  of  omzetting  van  loon,
premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, wordt voor
het volledig bedrag als loon beschouwd waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn en
niet enkel ten belope van het bedrag dat het vervangen of omgezette loon, premie of
voordeel of aanvulling hierbij te boven gaat. (Art. 19bis, § 1, tweede lid en § 2 RSZ-wet)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. P.)

ARREST
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(A.R. S.01.0174.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2001 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. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19bis, §1, het tweede lid in het bijzonder, en §2, 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;

- artikel 14, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981, houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond en

zegt voor recht met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat de maaltijdche-
ques die krachtens de C.A.O. van 31 maart 1996 en de C.A.O. van 17 april 1997 door ver-
weerster aan haar arbeiders werden toegekend slechts als loon moeten worden beschouwd
waarop sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd met betrekking tot de arbeiders die
voorheen een ploegenpremie ontvingen en voor het gedeelte van de maaltijdcheque dat de
ploegenpremie verving, hetzij voor 39 BEF per dag, en voor het overige gedeelte niet als
loon moeten worden beschouwd, op grond dat :

"Artikel 19bis, §1, 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 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt : 'Het voordeel toegekend on-
der de vorm van een maaltijdcheque wordt als loon beschouwd. Indien een maaltijdche-
que werd of wordt verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen
in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor
de sociale zekerheid, is §2 niet toepasselijk'.

In paragraaf 2 worden alle voorwaarden vermeld waaraan de maaltijdcheques moeten
voldoen opdat zij niet als loon worden beschouwd.

De C.A.O. dd. 31 maart 1996 bepaalt dat deze C.A.O. op alle arbeiders tewerkgesteld
bij de N.V. Pastridor van toepassing is, dat aan de arbeiders maaltijdcheques worden toe-
gekend voor een totale waarde van 120 BEF per dag waarvan de tussenkomst van de
werkgever 76 BEF per dag bedraagt en dat deze maaltijdcheques de ploegenpremie van
39 BEF per dag vervangen.

De C.A.O. dd. 17 april 1997 bepaalt dat aan de arbeiders maaltijdcheques worden toe-
gekend voor een totale waarde van 120 BEF per dag, waarvan de tussenkomst (van) de
werkgever 76 BEF per dag bedraagt.

Het is duidelijk dat de maaltijdcheques de ploegenpremie van 39 BEF per dag heeft
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vervangen, zodat paragraaf 2 van artikel 19bis van voormeld koninklijk besluit niet van
toepassing is.

Terecht was de eerste rechter van oordeel dat het irrelevant is te weten of deze ploegen-
premie al dan niet als liberaliteit dan wel als loon werd toegekend, gezien artikel 19bis,
§1, lid 2, van voormeld koninklijk besluit uitdrukkelijk voorziet dat §2 niet van toepassing
is indien de maaltijdcheques word(en) verleend ter vervanging van een premie al dan niet
bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.

(Verweerster) kan niet ingaan tegen de uitdrukkelijke bewoordingen van de C.A.O. ge-
sloten op 31 maart 1996 door thans te verwijzen naar de problematiek van de schijnzelf-
standigheid en het aanbieden van getuigenbewijs.

Het (arbeidshof) is zoals de eerste rechter van oordeel dat de maaltijdcheque de ploe-
genpremie vervangt en dit voor het toegekende bedrag van 39 BEF, zonder dat een beper-
king aan artikel 19bis, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wordt toege-
voegd.

Het overblijvende deel van de tussenkomst van de werkgever namelijk 37 BEF per dag
wordt niet als loon beschouwd in toepassing van artikel 19bis, §2, van voormeld konink-
lijk besluit van 28 november 1969 (geen betwisting door partijen nopens het voldoen van
alle voorwaarden).

(Eiser) dient een nieuwe afrekening te maken rekening houdend met wat voorafgaat".
(arrest, p. 4, derde alinea, t.e.m. p. 5, vijfde alinea), waarna het arrest ten dien einde de
zaak verwijst naar de bijzondere rol.

Grieven
Het loon waarop de bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend wordt luidens

artikel 14, §2, van de R.S.Z.-wet en 23, §2, van de Algemene Beginselenwet Sociale Ze-
kerheid, bepaald bij artikel 2 van de Loonbescher-mingswet van 12 april 1965, behoudens
verruiming of beperking door de Koning van het aldus bepaalde loonbegrip.

Een dergelijke beperking dient restrictief te worden geïnterpreteerd daar het een afwij-
king inhoudt op het wettelijk loonbegrip dat van dwingend recht is.

Artikel 19bis, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 houdt een afwijking
in op het loonbegrip in zoverre dit het voordeel toegekend onder de vorm van een maal-
tijdcheque,  dat  in beginsel  loon uitmaakt  (artikel  19,  §1,  eerste  lid),  niet  als  loon be-
schouwt wanneer de maaltijdcheque terzelfder tijd aan een aantal voorwaarden voldoet :

- de toekenning ervan moet vervat zijn in een collectieve arbeidsover-eenkomst op sec-
torieel vlak of op ondernemingsvlak;

- het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop
de werknemer effectief arbeidsprestaties levert;

- de maaltijdcheques worden op naam van de werknemer afgeleverd;
-  de  maaltijdcheque  vermeldt  duidelijk  dat  zijn  geldigheidsduur  beperkt  is  tot  drie

maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de
aankoop van verbruiksklare voeding;

- de tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoog-
ste 180 BEF per maaltijdcheque bedragen;

- de tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste 44 BEF per maaltijdcheque.
Een maaltijdcheque, zelfs wanneer de voormelde voorwaarden zijn vervuld, moet niet-

temin als loon worden beschouwd indien de maaltijdcheque werd of wordt verleend ter
vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel
of een aanvulling hiervan, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid (artikel
19, §1, tweede lid).
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1. Eerste onderdeel
De toepassing van artikel 19bis, §2, wordt door het tweede lid van artikel 19bis, §1, zo-

doende beperkt tot de toekenning van maaltijdcheques die een volledig "nieuw" voordeel
uitmaken.

Om niet als loon te kunnen worden beschouwd, mogen de maaltijdcheques luidens arti-
kel 19bis, §1, tweede lid, bijgevolg niet in de plaats komen van een reeds bestaand voor-
deel, loon of premie.

Van omzetting of vervanging in de zin van artikel 19bis, §1, tweede lid, is sprake van
zodra een maaltijdcheque in de plaats komt van een vroeger bestaand voordeel, loon of
premie zonder dat evenwel is vereist dat het voordeel van de maaltijdcheque van gelijke
waarde is als het vervangen of omgezet loon, voordeel of premie.

Een maaltijdcheque moet volgens de strekking van artikel 19bis ofwel volledig ofwel
helemaal niet als loon worden aangemerkt en kan bijgevolg niet opgesplitst worden in een
gedeelte dat loon uitmaakt en in een gedeelte dat niet als loon kan worden opgevat.

Zoals ook de maaltijdcheque met een werkgeverstussenkomst van meer dan 180 BEF
volledig als loon moet worden beschouwd en niet slechts voor het gedeelte dat de grens
van 180 BEF overschrijft (zie artikel 19bis, §2, 5°), dient ook de maaltijdcheque, waarvan
vaststaat dat hij werd toegekend ter omzetting of vervanging van een voordeel, bijgevolg
steeds voor het volledig bedrag van de werkgeverstussenkomst als loon te worden be-
schouwd.

Wanneer, zoals in casu, het bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de maal-
tijdcheque hoger ligt dan de waarde van het voordeel dat de maaltijdcheque vervangt,
moet de maaltijdcheque alsdan als loon worden aangemerkt ten belope van het volledige
bedrag van de werkgeverstussenkomst in die maaltijdcheque en niet slechts voor het be-
drag dat overstemt met de waarde van het vervangen voordeel.

De vervanging van loon door een betaling in de vorm van maaltijdcheques brengt een
beperking mee van de vrijheid van de werknemer om naar eigen goeddunken over zijn
loon te beschikken en gaat aldus in tegen artikel 3 van de Loonbeschermingswet dat van
openbare orde is.

In de mate dat artikel 19bis, §1, tweede lid, het vrij beschikkingsrecht van de werkne-
mer over zijn loon mede beoogt te vrijwaren, moet deze bepaling ook om die reden in die
zin worden geïnterpreteerd dat het elke vervanging van voordelen door maaltijdcheques
aan haar toepassing onderwerpt, ongeacht het verschil in waarde tussen dat voordeel ener-
zijds en het voordeel van de maaltijdcheque anderzijds.

Het bestreden arrest stelt uitdrukkelijk vast dat het duidelijk is dat de maaltijdcheque
van 120 BEF per dag, waarin verweerster voor 76 BEF tussenkomst, de ploegenpremie
van 39 BEF per dag heeft vervangen (p. 4, voorlaatste alinea).

Nu vaststond dat er sprake is van een vervanging en niet van een volledig nieuw voor-
deel, kon artikel 19bis, §2, bijgevolg geen toepassing meer vinden en diende de maaltijd-
cheque, wat het aandeel van de werkgever betreft, integraal als loon te worden aangezien
waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de maaltijdcheque de ploe-
genpremie heeft vervangen en dit voor het toegekende bedrag van 39 BEF per dag en bij-
gevolg slechts voor dit bedrag als loon moet worden aangezien, terwijl het overblijvende
gedeelte van de tussenkomst van de werkgever, hetzij 37 BEF per dag, niet als een ver-
vanging kan gelden van de premie en bijgevolg geen bijdrageplichtig loon is, zijn beslis-
sing niet naar recht heeft verantwoord (schending van de artikelen 19bis, §1, het tweede
lid in het bijzonder, en §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 14, §2, van
de wet van 27 juni 1969, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981, 2 en 3 van
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de wet van 12 april 1965).
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 19bis, §1, tweede lid, valt elke vervanging of omzetting van loon,

premies, voordelen in natura of enig ander voordeel in maaltijdcheques eveneens buiten
de toepassing van §2 wanneer deze maaltijdcheques tezelfdertijd een "aanvulling" zijn op
het loon, de premies, voordelen in natura of enig ander voordeel dat door de maaltijdche-
ques wordt vervangen.

In casu werd een ploegenpremie van 39 BEF vervangen door een maaltijdcheque van
120 BEF waarin de werkgever voor 76 BEF tussenkomt.

Het voordeel dat voor de arbeiders eertijds uit de ploegenpremie voortvloeide werd der-
halve door verweerster, ingevolge de toekenning van maaltijdcheques, aangevuld met een
bedrag van 37 BEF per dag.

Dit aanvullend voordeel dat aan de werknemers bovenop het oorspronkelijk bedrag van
de ploegenpremie wordt toegekend moet bijgevolg eveneens als loon worden beschouwd
waarop sociale bijdragen zijn verschuldigd.

Hieruit volgt dat, nu de toekenning van maaltijdcheques tevens neerkwam op de aan-
vulling van een reeds bestaande premie, de appèlrechters niet wettig §2, van artikel 19bis
hebben toegepast op het gedeelte van de maaltijdcheque dat als aanvulling geldt (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, artikel 19bis, §1, twee-
de lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 in het bijzonder).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 19bis, §1, tweede lid, van het koninklijk

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 maatschappelij-
ke zekerheid der arbeiders, de bepalingen van §2 van datzelfde artikel, volgens
welke onder  bepaalde voorwaarden maaltijdcheques  niet  als loon worden be-
schouwd, niet toepasselijk zijn indien een maaltijdcheque werd of  wordt  ver-
leend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of
enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de
sociale zekerheid;

Dat hieruit volgt dat de aldus verleende maaltijdcheques voor het geheel van
de toepassing van de bepalingen van §2 uitgesloten zijn en niet enkel ten belope
van het bedrag dat het vervangen of omgezette loon, premie of voordeel of een
aanvulling hierbij te boven gaat;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de maaltijdcheques de ploegenpremie
vervangen;

Dat het beslist,  op grond dat de maaltijdcheques slechts ten belope van 39
frank die premie vervangen, dat het overblijvende deel van de werkgeverstussen-
komst  van 37 frank niet  als  loon moet  worden beschouwd aangezien aan de
voorwaarden van artikel 19bis, §2, is voldaan;

Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt dat verweerster

alleszins aan eiser bijdrageplichtig is voor de werkgeverstussen-komst in de be-
doelde maaltijdcheques ten belope van 39 BEF per dag;

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.

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de
h. Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. De Bruyn.

Nr. 274

3° KAMER - 6 mei 2002

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - PLOTSELINGE GEBEURTENIS -
DRAAGWIJDTE.

De  uitvoering  van  de  gewone  en  normale  dagtaak  kan  een  plotselinge  gebeurtenis
uitmaken op voorwaarde dat in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel
kan hebben veroorzaakt1. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet)

(P&V GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN T. P.)

ARREST

(A.R. S.01.0180.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 oktober 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen

1 Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, nr. 117 met concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.
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Het bestreden arrest zegt voor recht van hervorming dat het kortstondig gebeuren of
element op 20 april 1998 omstreeks 7.45 uur, namelijk de beweging van verweersters li-
chaam, inzonderheid met het bovenlichaam en de armen uitgevoerd bij het helpen recht-
zetten van een bejaarde als een plotselinge gebeurtenis dient aangemerkt op de volgende
gronden :

"Om tot vergoeding binnen het raam van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 te
worden toegelaten, moet de getroffene de volgende elementen aantonen : 1. het bestaan
van een letsel; 2. een plotselinge gebeurtenis overkomen aan de getroffene; 3. tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Verweerster) legt een medisch getuigschrift van
eerste vaststelling van 20 april 1998 over van dokter X van de Volkskliniek te Gent, naar
luid waarvan hij bij onderzoek op 20 april 1998 het volgende letsel heeft gediagnosticeerd
: "tendinitis M(usculus) subscapularis als gevolg van een plotse beweging". Tevens voegt
zij bij haar stukken een medisch certificaat van 14 mei 1998 van dokter X behandeld or-
thopedist te Gent, waarin die arts stelt dat zij vermoedelijk toch een of andere ligamentai-
re elongatie heeft opgelopen van het capsulair apparaat van het AC-gewricht. Tenslotte
ligt ook een getuigschrift voor van 13 juli 1998 van dokter X , behandelend huisarts te
Gent, naar luid waarvan hij (verweerster) op 22 april 1998 zag en besloot tot traumatische
acromiaclaviculaire rechter arthropathie na subluxatie (in een getuigschrift van 18 augus-
tus 1998 heeft hij het over traumatische AC arthritis en over een ligamentaire lessie rond
AC-gewricht).  De zoëven aangehaalde medische getuigschriften dienen te  worden be-
schouwd als de bewijslevering van (een) letsel(s), wat overigens door de arbeidsongeval-
lenverzekeraar niet wordt betwist. (Eiseres) betwist niet dat (verweerster) op de in het on-
gevalaangifteformulier opgegeven plaats, dag en uur haar beroepsmatige bezigheden als
verpleeghulp uitoefende. De discussie tussen partijen splitst zich echter op de eerste plaats
in essentie toe rond de vraag of er te dezen al dan niet een plotselinge gebeurtenis wordt
bewezen. (Eiseres) verweert zich op grond van het argument dat (verweerster) geen be-
wijs ervan naar eis van recht levert. Op zich kan de verklaring van het slachtoffer niet vol-
staan als voldoende bewijsmateriaal om de plotselinge gebeurtenis tijdens de uitoefening
van de arbeidsovereenkomst aan te tonen. Het slachtoffer is gerechtigd het bewijs te leve-
ren door alle rechtsmiddelen, getuigenissen en vermoedens inbegrepen, wat door de ver-
zekeraar niet wordt betwist. Van het door (verweerster) ingeroepen ongevalsgebeuren zijn
er geen rechtstreekse ooggetuigen. Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de wet of de
rechter afleidt uit een bekend feit, om te besluiten tot een onbekend feit (cf. artikel 1349
van het Burgerlijk Wetboek). Uit de elementen van het dossier onthoudt het (arbeidshof)
de volgende ter zake dienende gegevens : - op maandagmorgen 20 april 1998 om 7.45 uur
's morgens was (verweerster) werkzaam als verpleeghulp in het rustoord voor bejaarden
"Tempelhof" van de Volkskliniek te Gent; - het rechtzetten van de residerende zorgbehoe-
vende bejaarden maakt effectief inherent deel uit van de door haar iedere werkdag uit te
voeren professionele taken, zeker op dat ochtenduur, zodat er geen enkele twijfel kan over
bestaan dat die lichamelijke handeling toen ook effectief door (verweerster) werd uitge-
voerd; - hetgeen zich dan heeft afgespeeld, heeft zij binnen de kortste keren, namelijk al
om 8 uur ter kennis gegeven van de werkgever, die reeds op 20 april 1998 een ongevals-
aangifte bij de verzekeraar heeft ingediend; - zij heeft trouwens onmiddellijk het werk
moeten staken en heeft  die dag en de volgende dagen niet meer gearbeid (tot 25 mei
1998); - zij heeft al op 20 april 1998 onmiddellijk ter plaatse een arts geconsulteerd, dok-
ter X ,die verbonden is aan de kliniek van haar werkgever, de v.z.w. Volkskliniek, en een
"tendinitis van de m(usculus) subscapularis" diagnosticeerde en van meetaf aan een 3-tal
dagen algehele arbeidsonge-schiktheid voorzag. Krachtens artikel 1353 van het Burgerlijk
Wetboek worden vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oor-
deel en aan het beleid van de rechter. Om als afdoende bewijs van het bestaan van een
plotselinge gebeurtenis te kunnen worden aangenomen, moeten (feitelijke) vermoedens
gewichtig, bepaald zijn en met elkaar overeenstemmend zijn (cf. artikel 1353 van het Bur-
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gerlijk Wetboek). Het (arbeidshof) acht dat de zoëven aangehaalde elementen en feiten in
het onderwerpelijk geschil aan die kwaliteitseis voldoen en besluit dat aan de hand ervan
het vermoeden van het bestaan van de door (verweerster) ingeroepen plotselinge gebeur-
tenis tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid. De gewone
en normale uitvoering van de dagtaak kan die plotselinge gebeurtenis uitmaken op voor-
waarde dat in die uitvoering "een gegeven" kan worden aangewezen waardoor het letsel is
"kunnen" ontstaan (cf. Cass., 20 oktober 1986, Arr; Cass; 1986-87, 224) of voor zover in
die uitvoering "een element" aanwijsbaar is dat het letsel "kan" hebben veroorzaakt (cf.
Cass., 19 februari 1990, Arr. Cass., 1990-91, 603; Cass., 18 mei 1998, J.T.T. 1998, 329;
Cass., 3 april 2000, Arr. Cass., 2000, 694) of op voorwaarde dat in die uitvoering "iets"
kan worden vastgesteld waardoor het letsel is "kunnen" ontstaan (cf. Cass., 19 februari
1990, Arr. Cass., 1989-90, 785). Dat "element" hoeft zich niet eens te onderscheiden van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (cf. Cass., 20 januari 1997, Arr. Cass., 1997,
96; Cass., 18 mei 1998, aangeh.). Bovendien moet de plotselinge gebeurtenis geen abnor-
maal karakter vertonen. Sedert zijn arrest van 26 mei 1967 heeft het Hof van Cassatie de
vereiste van de abnormaliteit verlaten (cf. Arr. Cass., 1967, 1179; voor de conclusie van
de eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, zie : Pas., 1967, I, 1138). Er wordt
door (verweerster) een exact, in tijd en ruimte duidelijk onderscheidbaar, aanwijsbaar en
kortstondig gebeuren/element naar eis van recht aangetoond : de beweging van haar li-
chaam, inzonderheid met het bovenlichaam en de armen uitgevoerd bij het helpen recht-
zetten van een bejaarde (vgl. overigens met Cass., 3 april 2000, boven aangehaald, dat be-
trekking heeft op het met beide handen in licht voorovergebogen houding een bed opma-
ken door een verpleegster). De verzekeraar kan niet worden bijgetreden waar hij stelt dat
(verweerster) de patiënt enkel heeft "begeleid". Nergens werd dit verklaard. Bovendien
miskent die affirmatie ronduit de werkelijke werkomstandigheden in bejaardentehuizen,
waar alleen mantelzorg-behoevende en niet meer zelfredzame ouden van dagen resideren.
Oordeelkundig heeft de eerste rechter dat gebeuren, als een plotselinge gebeurtenis aange-
merkt. Want, het volstaat dat de getroffene, zoals te dezen, het bestaan van een letsel en
van een plotselinge gebeurtenis, waardoor het letsel kan zijn veroorzaakt, aanwijst. Dan
wordt het letsel met toepassing van artikel 9 Arbeidsongevallenwet vermoed door een on-
geval te zijn veroorzaakt, behoudens tegenbewijs te leveren door de verzekeraar.

Grieven
Artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat voor de toepas-

sing van deze wet als arbeidsongeval wordt aangezien elk ongeval dat een werknemer tij-
dens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een
letsel veroorzaakt. Luidens artikel 9 van voornoemde wet wordt, wanneer de getroffene of
zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aan-
wijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt.
De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan die plotselinge gebeurtenis zijn op
voorwaarde dat in de uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben ver-
oorzaakt. Het wordt niet vereist dat voornoemd element te onderscheiden is van de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst. Dit element mag evenwel geen dagelijks gebaar of een
banale beweging zijn die geen verband houdt met bijzondere omstandigheden. Het bestre-
den arrest stelt vast dat het rechtzetten van de residerende zorgbehoevende bejaarden ef-
fectief inherent deel uitmaakt van de door verweerster iedere werkdag uit te voeren pro-
fessionele taken en het bestreden arrest neemt aan dat er door verweerster een exact, in
tijd en ruimte duidelijk onderscheidbaar, aanwijsbaar en kortstondig gebeuren of element
naar eis van recht wordt aangetoond, namelijk de beweging van haar lichaam, inzonder-
heid met het bovenlichaam en de armen uitgevoerd bij het helpen rechtzetten van een be-
jaarde. Het volstaat echter niet, om wettelijk te besluiten tot het bestaan van een plotselin-
ge gebeurtenis, vast te stellen dat verweerster op het ogenblik van het letsel haar dagelijks
werk uitvoerde, namelijk het helpen rechtzetten van bejaarden. In de uitvoering van dat
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dagelijks werk moet een element aanwijsbaar zijn dat het letsel kan hebben veroorzaakt
en dit element mag niet banaal zijn. Het bestreden arrest kon dan ook niet wettelijk beslis-
sen dat een plotselinge gebeurtenis wordt aangetoond door louter te verwijzen naar de be-
weging van het lichaam van verweerster, inzonderheid het bovenlichaam en de armen, nu
uit de vaststellingen van het bestreden arrest niet kan afgeleid worden welke beweging
uitgevoerd werd, of deze beweging banaal was of niet en of deze aanwijsbaar was of niet.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest op grond van die vaststellingen zijn beslissing niet
gerechtvaardigd heeft (schending van de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971). Die vaststellingen laten in ieder geval niet toe de wettelijkheid van de
bestreden beslissing na te gaan (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat,  krachtens  artikel  7  van  de Arbeidsongevallenwet  als  ar-

beidsongeval wordt aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel
veroorzaakt;

Dat, krachtens artikel 9 van die wet, wanneer de getroffene of zijn rechtheb-
benden benevens het bestaan van een letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwij-
zen, het letsel, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed door een ongeval te zijn
veroorzaakt;

Overwegende dat de uitvoering van de gewone en normale dagtaak die plotse-
linge gebeurtenis kan uitmaken op voorwaarde dat in de uitvoering een element
aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster bij de uitvoering van haar
gewone en normale dagtaak een beweging, inzonderheid van het bovenlichaam
en de armen uitvoerde bij het helpen rechtzetten van een bejaarde en oordeelt dat
die beweging het aanwijsbaar element is dat het letsel kan hebben veroorzaakt;

Dat de vaststellingen van het arrest toelaten de wettigheid van de bestreden be-
slissing te toetsen;

Dat het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de
h. Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. Houtekier.
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1º ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ZORGVERSTREKKERS -
KINESITHERAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE

SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN - AARD.

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ZORGVERSTREKKERS - KINESITHERAPEUTEN -
VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES -
ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN - AARD.

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15 - ZIEKTE- EN

INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ZORGVERSTREKKERS -
KINESITHERAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - VERPLICHTINGEN - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE

GELDBOETE - STRAFSANCTIE - BEGRIP.

4º ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN) - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ZORGVERSTREKKERS -
KINESITHERAPEUTEN - VERPLEEGKUNDIGEN - NIET-BIJHOUDEN VAN HET VERSTREKKINGENREGISTER

- INBREUK - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - AARD DER SANCTIE.

5º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ZORGVERSTREKKERS - KINESITHERAPEUTEN -
VERPLEEGKUNDIGEN - NIET-BIJHOUDEN VAN HET VERSTREKKINGENREGISTER - INBREUK -
ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - AARD DER SANCTIE.

1º en 2° De administratieve geldboetes bepaald bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25
november  1996  tot  vaststelling  van  de  regelen  inzake  het  bijhouden  van  een
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot betaling
van  de  administratieve  geldboetes  in  geval  van  inbreuk  op  deze  voorschriften  zijn
administratieve sancties in de zin van artt. 101 Z.I.V.-wet en 168 van de gecoörd. Z.I.V.-
wet 14 juli 19941.  (Artt. 37ter en 101 Z.I.V.-Wet; artt. 76 en 168 Gecoördineerde Z.I.V.-
wet van 14 juli 1994; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en K.B. 25 nov. 1996)

3º Om uit te maken of een administratieve sanctie een strafsanctie is in de zin van artikel
15 I.V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze niet slechts een bepaalde groep met een
particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de niet-naleving ervan
een sanctie stelt, niet alleen een vergoeding van schade betreft, maar essentieel ertoe
strekt te straffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, stoelt op een
norm  met  een  algemeen  karakter,  waarvan  het  oogmerk  tezelfdertijd  preventief  en
repressief is en of ze zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan; indien na afweging van
deze  elementen  blijkt  dat  de  strafrechtelijke  aspecten  doorslag  geven,  moet  de
administratieve  sanctie  beschouwd  worden  als  een  strafsanctie  in  de  zin  van  de
aangewezen verdragsbepaling2. (Art. 15 I.V.B.P.R.)

4º  en  5°  De  administratieve  sanctie  wegens  het  door  de  kinesitherapeuten  en  de
verpleegkundigen  niet-bijhouden  van  het  verstrekkingenregister  is  geen  strafsanctie3.
(Art. 6 K.B. 4 juni 1987 en K.B. 25 nov. 1996; art. 15 I.V.B.P.R.)

(D. T. R.I.Z.I.V.)

Conclusies van advocaat-generaal Th. Werquin:

(...)

1 Zie de (andersluidende) conclusie van het O.M.
2 Idem.
3 Idem.
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Voor het overige, in zoverre de schending van de artikelen 15, eerste lid, van het Verdrag
van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, 2, tweede lid en 100 van
het Strafwetboek, die de werking van de strafwet in de tijd beheersen, wordt aangevoerd,
faalt het onderdeel naar recht.

Bij arrest van 17 maart 19974, heeft Uw Hof geoordeeld dat de administratieve geldboeten
bepaald bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het bij-
houden van een verstrekkingregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en
tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften,
administratieve sancties zijn in de zin van art. 101 van de Z.I.V.-Wet.

Het bestreden arrest had de volgende kenmerken van de geldboeten opgesomd:

1) zij  brengen geen verlies van sociale voordelen mee; 2)  zij  kunnen niet  beschouwd
worden  als  een  voorwaarde  voor  de  tegemoetkoming  van  de  verzekering  in  de
verstrekkingen van de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen; 3) het zijn geldstraffen;
4) zij zijn bijzonder zwaar; 5) de rechter heeft op het bij hem ingestelde beroep slechts een
beperkte beoordelingsvrijheid wat de sanctie betreft, gelet op de bij het koninklijk besluit
van 4 juni 1987 vastgestelde minima; 6) die boeten zijn geen vergoeding voor aan het
bestuur berokkende schade

en beslist dat die bijzonder zware administratieve geldboete een nieuwe geldstraf vormt
die niet als een administratieve sanctie kan worden aangemerkt.

Volgens het verslag aan de Koning vóór het K.B. nr. 408 van 18 april 1986 tot wijziging
van  de  wet  van  9  augustus  1963  tot  instelling  en  organisatie  van  een  regeling  voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, “als voorwaarde voor het verschuldigd zijn
van een tegemoetkoming van de ziekteverzeking in de kosten van kinesitherapeutische en
verpleegkundige  verstrekkingen,  geldt  thans  in  hoofde  van  de  zorgverstrekkers  deze
verstrekkingen in te schrijven in een verstrekkingenregister. De aard van deze verplichting
heeft  voor  gevolg  dat  de  prestaties  die  niet  in  zulk  register  werden  ingeschreven
onverschuldigd  zijn,  en  integraal  van  de  zorgenverstrekker  kunnen  worden
teruggevorderd. De toepassing van deze reglementering leidt dan ook tot sancties die vaak
niet in verhouding staan tot de ernst van de vastgestelde overtreding.

Derhalve  wordt  bij  artikel  7  van  dit  ontwerp  voorgesteld  het  bijhouden  van  een
verstrekkingenregister voortaan niet meer als toekenningsvoorwaarde voor het verlenen
van  de  verzekeringstegemoetkoming  te  beschouwen,  maar  als  een  administratieve
verplichting in hoofde van de betrokken zorgverstrekkers.

Overtreding  van  deze  bepaling  zal  voortaan  aanleiding  geven  tot  het  toepassen  van
administratieve sancties”.

Met toepassing van artikel 37ter en van artikel 101 van de Z.I.V.wet, werden bij K.B. van
4 juni 1987 de regelen vastgesteld inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister
door  de  kinesitherapeuten  en  de  verpleegkundigen  en  werden  de  administratieve
geldboetes bepaald in geval van inbreuk op deze voorschriften.

Volgens artikel 6, eerste lid, van voornoemd K.B., wordt ten laste van de zorgverstrekker
in  wiens  hoofde  een  overtreding  werd  vastgesteld,  een  administratieve  geldboete
uitgesproken:

- van minimum 33 pct en maximum 50 pct van de verzekeringstegemoetkoming voor de
verstrekkingen die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 werden ingeschreven
of  waarvoor  het  verstrekkingenregister  niet  overeenkomstig  de  bepalingen  van  de

4 A.R. nr. S.96.0119.F, nr. 149.
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artikelen 1, 2 of 4 werden bijgehouden of bewaard; 

- van minimum 5 pct en maximum 20 pct van de verzekeringstegemoetkoming voor de
verstrekkingen die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 werden ingeschreven.

In  bijzondere  bepalingen  wordt  ook  het  gevolg  geregeld  van  de  samenloop  van
verscheidene  overtredingen  op  de  omvang  van  de  geldboetes  en  het  gevolg  van  een
herhaling van dezelfde overtreding.

Voornoemd K.B. werd vervangen door het K.B. van 25 november 1996.

Volgens de inleiding versoepelt dit besluit de administratieve verplichtingen inzake het
bijhouden  van  een  verstrekkingenregister  door  de  kinesitherapeuten  en  de
verpleegkundigen  door  het  aanvaarden  van  geïnformatiseerde  lijsten,  door  bepaalde
zorgverleners  die  thuisverzorging  of  verzorging  in  spreekkamer  combineren  met
activiteiten  in  één  of  meerdere  behandelingscentra  toe  te  laten  om  een  uniek
verstrekkingenregister bij te houden en door het vereenvoudigen van de vermeldingen die
op genoemd register moeten voorkomen; bovendien, gezien de toepassingsmodaliteiten en
het bedrag van de administratieve geldboetes eveneens voordeliger zijn (de mogelijkheid
om een waarschuwing te geven, opschorting te verlenen, vaste tarieven in te voeren voor
de  administratieve  geldboetes,  ...)  een  snelle  inwerkingtreding  zal  toelaten  om  deze
bepalingen toe te passen op een groter aantal nog hangende dossiers.

Volgens artikel 6, eerste lid, van voornoemd K.B., wordt ten laste van de zorgverlener in
wiens  hoofde  een  overtreding  werd  vastgesteld,  een  administratieve  geldboete
uitgesproken: 

- van 25 pct van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet werden
ingeschreven in een verstrekkingenregister  of  waarvoor het  verstrekkingenregister  niet
werd bijgehouden of bewaard overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, 2 of 4;

-  van  5  pct  van  de  verzekeringstegemoetkoming  voor  de  verstrekkingen  die  niet
overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 werden ingeschreven.

Uitstel  van  uitvoering  van de beslissing  gedurende een  termijn  van twee  jaar  kan in
bepaalde  omstandigheden  worden  verleend.  Tevens  zijn  er  aanvullende  bepalingen
omtrent het gevolg van de samenloop van verscheidene overtredingen op de omvang van
de geldboetes en het gevolg van een herhaling van dezelfde overtreding.

Het opleggen van een administratieve geldboete is het toepassen van een administratieve
sanctie.

Administratieve geldboeten worden beschouwd als een vorm van administratieve sanc-
ties5.

1. Moet de administratieve geldboete worden beschouwd als een verdoken straf of niet?

De twee voornaamste mensenrechtenverdragen, het E.V.R.M. en het I.V.B.P.R., houden
in  strafzaken  een  aantal  waarborgen  voor  een  behoorlijke  rechtsbedeling  in  (art.  6
E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R.), evenals het principiële verbod van terugwerkende kracht
(art. 7 E.V.R.M. en art. 15 I.V.B.P.R.)6.

Alle voornoemde waarborgen gelden in “straf”zaken. Om te verhinderen dat de verdrags-
staten, via een eigen internrechtelijke kwalificatie, de desbetreffende waarborgen buiten

5 DE GEYTER, “De controle van de civiele rechter op de opgelegde administratieve geldboete”, T.B.P.
2001, p. 5.
6 ALEN, “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging
van het Hof van cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999-2000, 630.
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werking zouden stellen, kent het E.H.R.M. aan het begrip “straf” een autonome en materi-
ële inhoud toe. Daartoe doet het Hof een beroep op drie criteria7.

Het eerste criterium is de juridische kwalificatie van de overtreding in het interne recht.
Dit criterium is, gelet op de leer van de autonome interpretatie, te verwaarlozen, tenzij
wanneer het interne recht zelf een vergrijp als ‘strafrechtelijk’ kwalificeert. Zoniet gaat
het E.H.R.M., aan de hand van een tweede en een derde criterium, na of het in wezen niet
gaat om een straf in de zin van het E.V.R.M.8

Het tweede criterium, de aard van de inbreuk, is het voornaamste criterium.

Bij de beoordeling of een inbreuk uit de aard der zaak van strafrechtelijke aard is, gaat het
Hof soms eerst na op wie de geschonden rechtsregel betrekking heeft:  betreft  het een
rechtsregel die slechts voor een bepaalde groep van personen met een bijzondere rechts-
positie geldt, zoals in het tuchtrecht, of betreft het een rechtsregel die het publiek in het al-
gemeen aanbelangt. In dat laatste geval is de sanctie van strafrechtelijke aard indien ze re-
pressief is, met name de dader van de inbreuk beoogt te straffen en tevens preventief is,
met name nieuwe inbreuken beoogt te voorkomen. Het algemeen karakter van de norm en
het zowel preventief als repressief doel van de sanctie volstaan om de strafrechtelijke aard
van de inbreuk vast te stellen9.

Het derde criterium slaat op de aard en de ernst van de sanctie die kan worden opgelegd.
Dit criterium wordt vooral in aanmerking genomen om, in het kader van de gedragingen
binnen een bepaalde maatschappelijke kring het tuchtrechtelijke aspect te onderscheiden
van het strafrechtelijke aspect10.

Het E.H.R.M. heeft uitdrukkelijk geoordeeld dat de drie criteria niet cumulatief zijn, maar
alternatief. Enkel zo de criteria niet tot een duidelijke conclusie leiden dat artikel 6, § 1,
E.V.R.M. van toepassing is, is een cumulatieve beoordeling nodig, waarbij wordt nage-
gaan of de criteria niet een aantal argumenten opleveren die op zichzelf niet beslissend
zijn maar tezamen voldoende zijn om te besluiten dat er sprake is van een strafvervolging
in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M.11

2. In meerdere adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State wordt gesteld
dat ‘administratieve geldboeten in wezen slechts van strafrechtelijke boeten hierin ver-
schillen dat ze niet door de strafrechter, maar door het bestuur worden opgelegd’. Een ad-
vies drukt het als volgt uit12.

‘De minnelijke schikking en de administratieve geldboete zijn rechtsfiguren die wezenlijk
van elkaar verschillen. Zij zijn weliswaar geen strafrechtelijke sancties in de technisch-ju-
ridische betekenis, althans die welke daaraan in het intern Belgisch recht wordt gegeven,
daar zij bij bepaling niet door de (straf)-rechters van de rechterlijke macht worden uitge-
sproken, maar zij zijn toch allebei sancties die tot doel hebben onwettig gedrag te beteu-
gelen en te voorkomen, bij middel van een aantasting van het financiële vermogen van de
wetsovertreder’13.

De Franse Conseil Constitutionel rekent de administratieve sancties tot de ‘matière ré-

7 ALEN, op. cit., 630.
8 DE GEYTER, op. cit., p. 6-7.
9 ALEN, “Administratieve geldboeten: hun internationaal- en uitvoerrechtelijke kwalificatie”, Liber
Amicorum Baeteman, 1997, p. 387.
10 ALEN, op. cit., p. 387.
11 DE GEYTER, op. cit., p. 7.
12 Advies R.v.St., afd. wetg., L. 20.445/8 van 12 maart 1991, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1417/1,
40.
13 ALEN, op. cit., p. 392-393-394.
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pressive’ en eist dat, zich hiervoor niet op het E.V.R.M. steunend, bij het opleggen hier-
van bepaalde waarborgen, zoals bij het opleggen van een straf, worden geëerbiedigd14.

Na het arrest van 19 juni 1985 van de Nederlandse Hoge Raad15, die overwoog dat belas-
tingverhogingen ‘sancties zijn op het overtreden van een norm met een algemeen verbin-
dend karakter waarvan de bedoeling is dat zij zowel preventief als bestraffend werken’ en
derhalve ‘straffen’ zijn in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., heeft de rechtsleer de fiscale
administratieve geldboeten gekwalificeerd als ‘fiscale quasi- strafrecht’ of als ‘bestuurs-
strafrechtelijke sancties16.

3. In zijn arrest nr. 72/92 van 18 november 199217 diende het Arbitragehof te antwoorden
op de prejudiciële vraag of de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geld-
boeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten niet het gelijkheids-
beginsel schond in combinatie met de strafrechtelijke algemene beginselen betreffende de
bewijslast en de eerbiediging van de rechten van de verdediging. Het Hof antwoordde
hierop o.a. als volgt:

“B.2.1. De aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden moeten krachtens artikel 6bis
van de Grondwet zonder onderscheid worden gehandhaafd. Die rechten en vrijheden om-
vatten de waarborgen die voortvloeien uit de algemene beginselen van het strafrecht. 

B.2.2.  In  zoverre  die  beginselen  voor  de  wetgever  gelden  zijn  zij  van  toepassing
onafhandelijk van de kwalificatie van strafrechtelijk of niet-strafrechtelijk die de wet zou
kunnen geven aan de maatregelen die zij voorschrijft”.

De kwalificatie ‘administratief’ die de Wet van 30 juni 1971 geeft  aan de geldboeten
waarin zij voorziet kan derhalve geen miskenning van die principes verantwoorden: die
boetes kunnen slechts worden opgelegd voor feiten die ‘voor strafvervolging vatbaar zijn’
(artikel 1); door zulk een boete wordt de werkgever getroffen ‘die inbreuk pleegt op’ of
zelfs  ‘zich  schuldig  maakt  aan  overtreding  van’  de  strafbepalingen  (artikel  1);  de
zogeheten aministratieve geldboete kan niet worden opgelegd indien er strafvervolging is
geweest, ‘ook wanneer de vervolging tot vrijspraak heeft geleid’ (artikel 5, tweede lid); de
keuze  tussen  de  rechtstreekse  vervolging  door  het  openbaar  ministerie  en  de
administratieve weg houdt slechts verband met ‘de ernst van de overtreding’ (artikel 5,
eerste lid); de kennisgeving van de beslissing waarbij de geldboete wordt opgelegd, ‘doet
de strafvordering vervallen’ (artikel 7, vierde lid).

Het Arbitragehof besluit dat de wet de uitoefening van de rechten van verdediging niet op
een buitensporige wijze belemmert, omdat de nadelen van de administratieve procedure a
posteriori worden opgevangen door het beroep in rechte dat door de wet wordt georgani-
seerd18.

In twee arresten van 14 juli 199719, besliste het Arbitragehof dat er een schending was van
de artikelen 10 en 11 G.W., doordat de Wet van 30 juni 1971 de personen die voor de ar-
beidsrechtbank beroep tegen een administratieve geldboete instelden, niet de mogelijkheid
bood een verlaging van de boete tot onder wettelijke minima te genieten, wanneer zij,
voor eenzelfde misdrijf voor de correctionele rechtbank wel de toepassing van artikel 85

14 YERNAULT, « Le fisc, ses amendes et la matière pénale », R.T.D.H. 1995, 427.
15 N.J. 1986, 104.
16 HEYMAN,  “Een omstreden  probleem in het  milieurecht.  De kwalificatie  van de administratieve
geldboete”, T.M.R. 1995, 325.
17 B.S. 16 januari 1993.
18 DE GEYTER, op. cit., p. 7.
19 Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 40/97 en 45/97, B.S. 21 augustus en 26 augustus 1997.



1222 HOF VAN CASSATIE 6.5.02 - Nr. 275 

Sw. konden vorderen20.

In zijn arrest nr. 22/99 van 24 februari 199921, diende het Arbitragehof te antwoorden op
de prejudiciële vraag of het al dan niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 G.W. de
omstandigheid dat die geldboeten, in tegenstelling tot de strafrechtelijke geldboeten be-
doeld in art. 73 W.B.T.W., verschuldigd zijn ongeacht de schuld of de goede trouw van de
belastingplichtige en zonder dat de rechterlijke macht bevoegd wordt geacht om te oorde-
len of er enige schuld of kwade trouw aanwezig is, om de evenredigheid van de opgelegde
boete te beoordelen en, in voorkomend geval, met toepassing van verzachtende omstan-
digheden of rechtvaardigingsgronden, die boete te verminderen of kwijt te schelden.

Het Arbitragehof erkent impliciet dat de bedoelde administratieve geldboeten “straffen”
zijn in de zin van art. 6 E.V.R.M.: zij hebben tot doel de overtredingen begaan door alle
belastingplichtigen, zonder enig onderscheid, die de bij het W.B.T.W. opgelegde verplich-
tingen niet naleven, te voorkomen en te bestraffen, waarbij “het repressief karakter van de
sanctie overheerst” (B. 9). Ofschoon de wetgever de vrijheid heeft om aan de fiscus de
taak toe te vertrouwen de fiscale overtredingen te vervolgen en te bestraffen en ook bij-
zonder zware “straffen” mag opleggen in sectoren waarin de omvang en de frequentie van
de fraude de belangen van de gemeenschap ernstig aantasten, mag de wettelijke regeling
er niet toe leiden dat aan een categorie van personen, op een discriminerende manier, het
recht wordt ontzegd op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep dat zowel door een alge-
meen rechtsbeginsel als door art. 6 E.V.R.M. wordt gewaarborgd (B.10)22.

4. Bij arrest van 5 februari 199923, heeft Uw Hof geoordeeld dat artikel 6, lid 1, E.V.R.M.
en artikel 14, lid 1, I.V.B.P.R., zich niet verzetten tegen een stelsel waarbij aan het bestuur
de vervolging en sanctionering van inbreuken op de fiscale reglementering wordt toever-
trouwd, mits de belastingplichtige de opgelegde sanctie kan laten controleren door een
rechtelijke instantie die alle garanties biedt welke in die bepalingen worden omschreven,
dat die rechter aldus moet kunnen nagaan of voldaan is aan alle wettelijke vereisten van
de straf en hiervoor de elementen in feite en in rechte moet kunnen beoordelen en dat die
rechter aldus de mogelijkheid moet hebben de werkelijkheid na te gaan van de sanctione-
ring en eveneens te beoordelen of de sanctie met de wettelijke voorschriften overeen-
stemt, en inzonderheid of zij niet indruist tegen specifieke wettelijke bepalingen of tegen
algemene rechtsbeginselen, en of zij niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht van het
bestuur, en beslist aldus dat de administratieve geldboete in bepaalde gevallen kan worden
beschouwd als een straf in de zin van artikel 6, lid 1, van E.V.R.M. en artikel 14, lid 1
I.V.B.P.R.

5. Bij arrest van 25 mei 199924, heeft Uw Hof geoordeeld dat een administratieve sanctie
inzake belasting een strafsanctie kan zijn in de zin van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R. en dat om uit te maken of een administratieve sanctie inzake belasting derge-
lijk karakter heeft, moet nagegaan worden of ze, 1. zonder onderscheid elke belasting-
plichtige en niet slechts een bepaalde groep met een bepaald statuut betreft, 2. een bepaald
gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, 3. niet alleen maar een ver-
goeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om de her-
haling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, 4. stoelt op een norm met een alge-
meen  karakter,  waarvan  het  oogmerk  tezelfdertijd  preventief  en  repressief  is,  5.  zeer
zwaar is gelet op het bedrag ervan; indien na afweging van al deze elementen blijkt dat de

20 DE GEYTER, op. cit., p. 7.
21 Arbitragehof Arresten, p. 257.
22 ALEN, “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging
van het Hof van cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999-2000, 632.
23 A.C. 1999, nr. 67.
24 A.C. 1999, nr. 307, zie ook Cass., 26 juni 2000, A.C. 2000, nr. 401.
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strafrechtelijke aspecten de doorslag geven, moet de administratieve sanctie inzake belas-
ting  als  een  strafsanctie  in  de  zin  van  de  vermelde  verdragsbepalingen  worden  be-
schouwd.

Bovendien kunnen de aard en de omvang van de begane overtredingen, anders dan het
middel aanvoert, door de strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of
een opgelegde administratieve boete inzake BTW een strafsanctie is  in de zin van de
artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R.

6. De administratieve geldboete uitgesproken ten laste van de zorgverleners bedoeld in
artikel 37ter en 76 van de Ziv.Wet, in wiens hoofde een overtreding op een norm met een
algemeen  karakter,  die  een  bepaald  gedrag  voorschrijft  en  op  de  naleving  ervan  een
sanctie stelt, werd vastgesteld, betreft weliswaar niet de ganse bevolking maar wel alle
leden  van  een  bepaalde  collectiviteit,  beoogt  de  dader  van  de  inbreuk  te  straffen  en
nieuwe inbreuken te voorkomen, en is van aard om de belangen van de dader aanzienlijk
aan te tasten, zodat kan aangenomen worden dat bedoelde sanctie van strafrechtelijke aard
is in de zin van artikel 6, lid 1 van E.V.R.M. en artikel 14, lid 1 I.V.B.P.R.

De kwalificatie van de administratieve geldboete als een straf brengt de toepassing mee
van  de  artikelen  6  E.V.R.M.  en  14  I.V.B.P.R.,  die  beginselen  van  behoorlijke
rechtsbedeling  in  strafzaken  waarborgen,  evenals  van  de  artikelen  7  E.V.R.M.  en  15
I.V.B.P.R., die het non-retroactiviteitsbeginsel in strafzaken waarborgen.

De desbetreffende artikelen van het I.V.B.P.R. hebben inderdaad hetzelfde voorwerp en
doel als de overeenkomstige bepalingen van het E.V.R.M.25

Het E.V.R.M. en het I.V.B.P.R. vormen aldus ‘un bloc de conventionnalité’26.

7. De werking van de strafwet in de tijd wordt naar intern recht beheerst door artikel 2
Sw. Zo wordt de niet- retroactiviteit als algemeen principe gesteld - de algemene principes
van overgangsrecht vullen dan aan dat de onmiddellijke werking als regel blijft gelden -,
maar wordt een uitzondering gesteld ten gunste van de mildste wet. Als aanknopingspunt
geldt het  misdrijf.  Een nieuwe strafwet kan maar worden toegepast op misdrijven ge-
pleegd vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Zij kan retroactief worden toegepast op
eerder gepleegde misdrijven, indien zij een mildere straf voorschrijft27.

De  strafrechtelijke  principes  van overgangsrecht  zijn  van toepassing  op de eigenlijke
strafwetten, waarbij een bepaald handelen of nalaten als misdrijf wordt omschreven of af-
geschaft, de constitutieve bestanddelen van het misdrijf worden geformuleerd zodat de
strafbaarstelling wordt verruimd of ingeperkt, of waarbij een bepaalde strafmaat wordt ge-
steld28.

Artikel 100 Sw., overeenkomstig hetwelk voor bijzondere misdrijven bij wet kan worden
afgeweken van de bepalingen van het eerste boek - waaronder artikel 2 -, kan niet worden
toegepast in die zin dat de wetgever voor bijzondere misdrijven zou kunnen afwijken van
de algemene principes van het overgangsrecht.

Uit de rechtspraak blijkt dat uitzonderingen voorkomen op artikel 2, tweede lid Sw.

a. Volgens Uw Hof is artikel 2, tweede lid Sw. enkel van toepassing op een nieuwe wet
die de strafbaarstelling opheft, wanneer de wetgever duidelijk het inzicht heeft gehad zo-

25 ALEN, “Administratieve geldboeten: hun internationaal- en internrechtelijke kwalificatie”,  Liber
Amicorum Baeteman, 1997, p. 397.
26 J.J. LOUIS, Conclusie bij Tribunal administratif de Strasbourg, 8 december 1994, R.T.D.H., 1995,
535.
27 POPELIER, “Toepassing van de wet in de tijd”, A.P.R. 1999, p. 56-57.
28 POPELIER, op. cit., p. 63.
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wel voor het verleden als voor de toekomst van de bestraffing af te zien29. Indien de straf-
baarstelling niet is gewijzigd, blijft voor het bepalen van de strafmaat artikel 2, tweede lid
Sw. wel gelden30. Dat inzicht is volgens Uw Hof niet aanwezig in het geval van tijdelijke
wetten en gelegenheidswetten31.

Het gaat dan om wetten, die het strafrechtelijk regime voor bepaalde feiten situeren in een
bepaald tijdvak (tijdelijke wetten) of in de context van bepaalde omstandigheden zoals
een oorlogssituatie  of  een  economische  crisis  (gelegenheidswetten).  Dergelijke  wetten
moeten steeds worden toegepast voor feiten die zich in die periode voordeden, ook indien
later, door wijziging van de omstandigheden, de feiten worden gedepenaliseerd.

De ratio legis van de uitzonderingsregel, volgens dewelke de nieuwe wet dient te worden
toegepast indien die milder is, bestaat erin dat de repressie door de Staat niet groter mag
zijn dan de Staat noodzakelijk acht op het ogenblik van de bestraffing. Die ratio geldt niet
in deze gevallen. Het strafrechtelijk stelsel is immers toegespitst op een welbepaalde peri-
ode of welbepaalde omstandigheden, die precies maken dat bepaalde feiten een bijzonder,
ernstig karakter krijgen. De mildering na die bepaalde periode wordt niet  geïnspireerd
door een nieuw inzicht over de ernst van de feiten, maar door het feit dat de bijzondere
omstandigheden of crisissituatie voorbij zijn32.

Indien het beginsel van de retroactiviteit van de mildere strafwet hier zou worden toege-
past, zou dit met zich brengen dat de strafvordering wegens feiten gepleegd op het ogen-
blik dat de gelegenheidswet nog van kracht was, zou vervallen op het ogenblik dat de
door de wet bepaalde periode is verstreken. Dit zou de bestraffing van deze feiten in de
praktijk onmogelijk maken, omdat het zou veronderstellen dat alle vervolgingen volledig
zouden zijn afgewikkeld binnen de periode waarin de betrokken wet van kracht was33.

b.  Artikel  2,  tweede  lid  Sw.  vindt,  aldus  Uw Hof,  evenmin  toepassing  wanneer  een
vroeger uitvoeringsbesluit wordt vervangen door een later besluit dat werd genomen in
uitvoering van dezelfde wet als de eerste, zonder dat de wet zelf werd gewijzigd34.

De toepasselijke regelgeving is steeds het op het ogenblik van de feiten geldende besluit.
Feiten die, ingevolge het vroegere besluit, strafbaar waren ten tijde waarop ze werden ge-
pleegd, blijven strafbaar, zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen in uitvoe-
ring van dezelfde wet die niet werd gewijzigd, ten tijde van het vonnis geen strafbaar feit
meer opleveren. Vaak gaat het dan om verkeersreglementen, die reeds onder het vorige
randnummer worden gevat. Steeds vaker betreft het echter uitvoeringsbesluiten die ook
bv. socio-economische misdrijven omschrijven en op basis van “blanco-strafwetten” wor-
den gesteld35.

Deze uitzondering op de retroactiviteitsregel van artikel 2, lid 2 Sw. is gefundeerd op het
essentieel veranderlijk en daardoor tijdelijk karakter van de bepalingen van uitvoeringsre-
glementen die tot doel hebben een principieel en bestendig te regelen aangelegenheid te
reglementeren: de modaliteiten van deze regeling worden via de uitvoeringsreglemente-
ring steeds aangepast aan de noodwendigheden van het ogenblik. Bij een (gunstige) wijzi-

29 Cass., 12 juni 1922, Pas. 1922, I, 204.
30 Cass., 12 december 1955, A.C. 1956, 288.
31 Cass., 12 juni 1922,  Pas. 1922, I, 204; 20 februari 1961,  Pas.  1961, I, 662; 29 april 1969,  Pas.
1969, I, 769.
32 POPELIER, op. cit., p. 69-70.
33 VANDEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1998, p. 97.
34 Cass., 4 juli 1932, Pas. 1932, I, 222; 18 februari 1935, Pas. 1935, I, 160; 29 okt. 1985, A.C. 1985-
86, 279; 10 dec. 1991,  A.C. 1991-92, nr. 193; 27 mei 1992,  Rev. dr. pén.  1992, 875; 21 feb. 1995,
A.C. 1995, nr. 103.
35 POPELIER, op. cit., p. 71.
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ging van zulke tijdelijke en veranderlijke reglementaire bepalingen - “waarin achtereen-
volgens dezelfde wil van de wetgever om dezelfde stof te regelen concrete vorm krijgt” -
wordt de wil van de wetgever vermoed dat hij de nieuwe regeling enkel bestemt voor toe-
komstige feiten en dat hij niet heeft willen afzien van bestraffing voor het verleden36.

c. Aangezien de fundamentele retroactiviteitsregel van artikel 2, lid 2 Sw. in artikel 7.1
van het E.V.R.M., dat enkel het verbod van retroactiviteit van de zwaardere strafwet be-
vat, niet voorgeschreven is37, kunnen uit deze belangrijke rechtsbron geen voorschriften
geput worden om de formele wetgever te verbieden af te wijken van de regel van de retro-
activiteit van de mildere strafwet. De traditioneel door de rechtsleer en de rechtspraak er-
kende uitzonderingen op de retroactivitieisregel (waaronder de wijziging van de uitvoe-
ringsreglementering) zijn dan ook verenigbaar met artikel 7 van het E.V.R.M.

Sedert het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten door België
op 21 juli  1983 werd geratificeerd,  dient  men in  de  interne Belgische strafrechtsorde
evenwel op het vlak van de werking van de strafwet in de tijd bijkomend rekening te
houden met artikel 15.1 van het I.V.B.P.R., dat behoudens het verbod van retroactieve
werking van de zwaardere strafwet tevens in fine (derde zin) de verplichte retroactiviteit
van de mildere srafwet voorschrijft in de volgende bewoordingen

“Indien, na het begaan van het strafbaar feit de wet mocht voorzien in de oplegging van
een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren”.

De invloed van deze internationale strafrechtsnorm op de geldigheid van de uitzondering
van de uitvoeringsreglementering wordt uiteraard gedetermineerd door de preciese inter-
pretatie en toepassing die aan deze norm wordt verleend38.

Luidens een passage uit de voorbereidende werken van het I.V.B.P.R. heeft het retroacti-
viteitsverbod van de zwaardere strafwet betrekking op zowel de bestraffing als de om-
schrijving van het strafbaar feit. In deze voorbereidende werken wordt tevens gewag ge-
maakt van de retroactiviteit van “een mildere strafwet” zonder verdere precisering39, wat
een argument kan opleveren - tesamen met de vage formulering van de verdragsnorm -
om de BUPO-retroactiviteitsregel niet te beperken tot een legislatief optreden dat enkel de
wettelijke strafmaat vermindert40.

Opvattingen vanwege het  VN-Comité  over de juiste  betekenis  van artikel  15 van het
I.V.B.P.R. zijn evenwel zeer schaars41.

Algemeen wordt echter aangenomen dat de bepaling niet enkel op de straf, maar ook op
de strafbaarstelling van toepassing is42.

Nu stelt  zich de  vraag of  de  uitzonderingen voor  tijdelijke  en gelegenheidswetten en
uitvoeringsbesluiten  strijdig  kunnen  blijken  met  artikel  15  van  het  I.V.B.P.R.,  dat  de
principiële niet-retroactiviteit van de strafwet evenals de retroactieve toepassing van de
mildere strafwet voorschrijft.

Indien bepaalde auteurs op basis van de formulering van artikel 15 van het I.V.B.P.R., dat

36 SPRIET, “Het strafrechtelijk retroactiviteitsbeginsel toegepast op een gunstige wijziging van de uit-
voeringsreglementering”, Liber Amicorum Vandeplas, 1994, p. 359.
37 E.H.R.M., 6 maart 1978, N.7900/77/.X/ Duitse Bondsrepubliek, D.R., 13 (maart 1979), 70-72.
38 SPRIET, op. cit., p. 373.
39 M.J. BOSSUYT, Guide to the “Travaux Préparatoires” of the International Covenant on Civil and
Political Rights, 1987, 323, 328.
40 SPRIET, op. cit., p. 374.
41 SPRIET, op. cit., p. 375.
42 POPELIER, op. cit., p. 128.
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geen uitzonderingen toelaat43, menen dat de genoemde uitzonderingen niet meer kunnen
worden ingeroepen, bestaat niettemin de mogelijkheid dat de rechter die bepaling in over-
eenstemming met zijn ratio legis zou interpreteren en alsnog bepaalde uitzonderingen ge-
rechtvaardigd zou achten44.

Ik meen dat het Hof over te weinig aanwijzingen beschikt om te kunnen oordelen dat het
niet toekennen door Uw Hof van terugwerkende kracht aan een gunstige wijziging van
een uitvoeringsreglement onverenigbaar zou zijn met artikel 15 van het I.V.B.P.R.

8. Door het K.B. van 25 november 1996 werd de formele strafbaarstelling van het niet
optekenen van alle verstrekkingen van de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen in
een verstrekkingenregister, overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere regelen
voorzien in artikel 37ter ZIV-Wet, en in artikel 76 Z.I.V.-Wet 1994 niet gewijzigd.

Het is een wijziging die niet de echte strafbepaling of bestraffingsnorm betreft.

Nu de wettelijke bepaling als rechtsgrond van de incriminatie van kracht is gebleven,
zodat kan aangenomen worden dat het inzicht van de wetgever inzake de strafbaarheid
van het feit niet werd veranderd, heeft de opheffing van het K.B. van 4 juni 1987 geen
terugwerkende kracht.

Artikel 37ter Z.I.V.-Wet werd ingevoerd ter regulering van uitzonderlijke omstandighe-
den van voorbijgaande aard: die maatregel kadert in de bijzondere bevoegdheid welke ar-
tikel 1, 3° van de wet van 27 maart 1986 aan de Koning heeft toegekend, te weten, het
aanpassen of wijzigen van de reglementering, de financiering, de organisatie, de werking
en de controle van de verschillende stelsels en sectoren van de sociale zekerheid, met het
oog op het economische en financieel herstel, de vermindering van de openbare lasten, de
gezondmaking van de openbaren financiën en het financieel evenwicht, de beheersing van
de uitgaven en de beveiliging van de stelsels van de sociale zekerheid45.

Het betreft hier voornamelijk maatregelen die de controlediensten van het R.I.Z.I.V. moe-
ten toelaten de door de ziekenfondsen ingediende uitgavenbescheiden te confronteren met
de boekhoudings- en verantwoordingsstukken die hiertoe de basis vormen46.

De uitvoeringsbesluiten van voornoemd artikel hebben wel het kenmerk van de verander-
lijke en tijdelijke reglementering die dient te worden toegepast ten einde de wettelijke
doelstellingen op een meer efficiënte wijze te kunnen realiseren, die geen betrekking heeft
op een geëvolueerde situatie, doch wel op situaties die ingevolge omstandigheden ver-
schillen van het ene tot het andere ogenblik47.

Bovendien  maakt  de  bijzondere  en  eigenlijk  onbelangrijke  inhoud van de  gewijzigde
uitvoeringsbepaling overduidelijk dat de aangebrachte wijziging geenszins een veranderd
oordeel  van  de  wetgever  inhoudt  over  de  strafbaarheid  of  strafwaardigheid  van  de
gedraging.

Het besluit van 25 november 1996 versoepelt de administratieve verplichtingen inzake
het bijhouden van een verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleeg-
kundigen door het aanvaarden van geïnformatiseerde lijsten, door bepaalde zorgverleners
die thuisverzorging of verzorging in spreekkamer combineren met activiteiten in één of

43 SPRIET, op. cit., p. 376; KÉFER, Le droit pénal du travail, 1997, p. 148.
44 POPELIER, op. cit., p. 128-129.
45 Advies van de Raad van State over het K.B. nr. 408 tot wijziging van de Z.I.V.-Wet, B.S. 6 mei
1986, p. 6518.
46 Verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 408 tot wijziging van de Z.I.V.-Wet, B.S. 6 mei 1986, p.
6515.
47 TROUSSE, « Chronique trimestrielle de jurisprudence », R.D.P. 1960-1961, 967.
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meerdere behandelingscentra toe te laten om een uniek verstrekkingenregister bij te hou-
den en door het vereenvoudigen van de vermeldigen die op genoemd register moeten
voorkomen48.

Tevens blijkt duidelijk uit de inhoud van het wettelijke voorschrift, dat rekening houdt
met de aard van de materie die wordt geregeld, alsook van het K.B. van 25 november
1996 dat de opgeheven reglementaire of uitvoeringsvoorschriften bepaald door het K.B.
van 4 juni  1987 m.b.t.  de misdrijfomschrijving voor  het  verleden blijven bestaan,  nu
artikel 11 van voornoemd K.B. bepaalt enerzijds, dat dit besluit in werking treedt de dag
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, anderzijds, dat artikel 6 van
dit  besluit  nochtans  van  toepassing  is  op  de  administratieve  geldboetes  opgelegd
krachtens het koninklijk besluit van 4 juni 1987 tot vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden  van  een  verstrekkingenregister  door  de  kinesitherapeuten  en  de
verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk
op deze voorschriften, die bij de inwerkingtreding van dit besluit nog niet definitief zijn
geworden.

Derhalve,  door  te  beslissen  dat  het  koninklijk  besluit  van  25  november  1996  niet
toepasselijk is op de vastgestelde feiten tijdens de betrokken periode, maar wel het K.B.
van 4 juni 1987, na te hebben geoordeeld enerzijds, dat artikel 2, tweede lid Strafwetboek
(en dus ook artikel 15.1 BUPO) geen toepassing vindt wanneer een vroeger koninklijk
besluit  vervangen  wordt  door  een  later  besluit  dat  genomen  werd  ter  uitvoering  van
dezelfde  wet  als  het  koninklijk  besluit,  zonder  dat  de  wet  zelf  gewijzigd  werd,  en
anderzijds, dat het feit dat de modaliteiten werden versoepeld met het koninklijk besluit
van 25 november 1996 niet impliceert dat het koninklijk besluit van 25 november 1996
een beperktere betekenis geeft aan het sanctioneerbaar feit van het niet optekenen in een
verstrekkingenregister van alle verstrekkingen die kinesitherapeuten verlenen, volgens de
modaliteiten die kunnen verschillen van periode tot periode, hebben de appèlrechters hun
beslissing naar recht verantwoord.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. S.01.0052.N)

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

het Arbeidshof te Gent.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15, eerste lid, van het verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en

politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981; 
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 2, tweede lid, en 100 van het Strafwetboek;

48 Aanhef van het K.B. van 25 november 1996, B.S. 13 december 1996, p. 31174.
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- de artikelen 37ter en 101 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 37 in de versie
zoals het bestond vóór het werd opgenomen als artikel 76 in de gecoördineerde wet van
14 juli 1994, artikel 101 in de versies zoals het bestond zowel vooraleer en nadat het werd
gewijzigd bij wet van 15 februari 1993, als nadat het werd gewijzigd bij wet van 30 maart
1994);

- de artikelen 76 en 168 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 2, 3, 4, 6, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot
vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de
zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de Z.I.V.-wet en tot bepaling van de administratie-
ve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof stelt vast dat eiseres met het oog op de vernietiging van verweerders be-

streden beslissing aanvoert dat de haar ten laste gelegde gedragingen sinds de inwerking-
treding van het koninklijk besluit van 25 november 1996 niet meer worden gesanctio-
neerd, dat hetzelfde koninklijk besluit voorts het bedrag van de administratieve geldboe-
ten heeft verminderd en dat eiseres beweert geen enkele overtreding op het koninklijk be-
sluit van 25 november 1996 te hebben begaan.

Het arbeidshof stelt niettemin vast dat de eerste rechter de bij proces-verbaal van ver-
weerder vastgestelde inbreuken bewezen acht en dat eiseres geen hoger beroep tegen die
beslissing heeft ingesteld en het arbeidshof beslist voorts impliciet, maar zeker dat eiseres
zich niet kan beroepen op de toepassing van het mildere koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1996, op de grond dat het koninklijk besluit van 25 november 1996 geen beperktere
betekenis geeft aan het sanctioneerbaar feit van het niet optekenen in een verstrekkingen-
register van alle verstrekkingen die kinesitherapeuten verlenen.

Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden :
"Het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het

bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners, bedoeld in artikel 76 van
de Z.I.V.-wet 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk
op deze voorschriften (B.S. 13 december 1996), heeft het koninklijk besluit van 4 juni
1987 met ingang van 13 december 1996 opgeheven en vervangen.

Artikel 6 van dit besluit legt lagere administratieve geldboetes op dan het koninklijk be-
sluit van 4 juni 1987, namelijk enerzijds van 25 pct. waar vroeger een vork tussen 33 en
50 pct. gold, anderzijds van 5 pct. waar vroeger een vork tussen 5 en 20 pct. gold. Een
overgangsbepaling (artikel 11) maakt het evenwel mogelijk de nieuwe percentages die
zijn vastgesteld voor de overtredingen inzake het bijhouden van het register toe te passen
op de beslissingen die nog niet definitief zijn maar reeds zijn uitgesproken vóór de inwer-
kingtreding van het genoemde besluit.

Dit laatste is het geval met de administratieve geldboete die aan (eiseres) werd opge-
legd, aangezien die op 13 december 1996 nog in rechte werd bestreden ten gevolge van
huidige beroepsprocedure.

Het koninklijk besluit van 25 november 1996 heeft tevens de administratieve verplich-
tingen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister versoepeld, door het aanvaar-
den van geïnformatiseerde lijsten, door bepaalde zorgverleners die thuisverzorging of ver-
zorging in de spreekkamer combineren met activiteiten in één of meer behandelingscentra
toestemming te geven om een uniek verstrekkingenregister bij te houden en door het ver-
eenvoudigen van de vermeldingen die op het genoemd register moeten voorkomen.

(Eiseres) voert aan dat het koninklijk besluit van 25 november 1996 een mildere straf-
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wet is die niet alleen milder is in de zin dat de administratieve geldboeten zelf werden ver-
minderd, maar dat ook bepaalde strafbare gedragingen thans niet meer strafbaar zijn. (Ei-
seres) argumenteert dat zij geen enkele inbreuk pleegde op het van toepassing zijnde ko-
ninklijk besluit van 25 november 1996, terwijl krachtens artikel 2, lid 2, Strafwetboek en
artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten van
19 december 1966, enkel het koninklijk besluit van 25 november 1996 toepasselijk is.

De vraag stelt zich of de administratieve geldboeten, bepaald in de artikelen 6 en 7 van
het koninklijk besluit van 4 juni 1987, al dan niet het karakter van een straf hebben (...).

De inschrijving in een register was voorheen een voorwaarde opdat de tegemoetkomin-
gen konden toegekend worden. Omdat dit tot gevolg had dat, bij gebrek aan inschrijving,
de tegemoetkomingen integraal teruggevorderd werden van de zorgenverstrekkers, en om-
dat deze sanctie te zwaar werd bevonden, werd het bijhouden van een register als admini-
stratieve verplichting opgelegd aan de zorgverstrekker (...). Het niet nakomen van deze
administratieve verplichtingen, werd bij koninklijk besluit van 4 juni 1987 gesanctioneerd
met administratieve geldboetes. De boetes zijn geen alternatieven voor strafrechterlijke
sancties, zoals de administratieve geldboetes ingesteld bij de wet van 30 juni 1991 (...).

Het Hof van Cassatie heeft inderdaad recent aangenomen dat administratieve sancties
een strafrechtelijke aard kunnen hebben in de zin van artikel 6 E.V.R.M. (...).

De twee voornaamste mensenrechtenverdragen, het E.V.R.M. en het B.U.P.O. houden
in strafzaken een aantal waarborgen voor een meer behoorlijke rechtsbedeling in (artikel 6
E.V.R.M. en artikel 14 B.U.P.0.) evenals het principiële verbod van terugwerkende kracht
(art. 7 E.V.R.M. en artikel 15 B.U.P.0.).

0m uit te maken of de tenlastelegging betrekking heeft op een strafbaar feit, mag even-
wel niet enkel worden gelet op de interne kwalificatie. Aan de term 'strafzaak' heeft het
Europees Hof een autonome betekenis toegekend. Staten kunnen bijgevolg de waarborgen
van artikel 6 niet omzeilen door strafrechtelijke inbreuken als "administratief" of "disci-
plinair" te bestempelen. In de zaak Engel t. Nederland (A,22) heeft het Europees Hof op 8
juni 1976 drie criteria voorop gesteld :

(1) de interne kwalificatie van de inbreuk : is de overtreden norm opgenomen in het
strafrecht van de betrokken staat ?

(2) de aard van de inbreuk : heeft de strafbaarstelling een algemene of beperkte draag-
wijdte ? Wordt met de sanctie een repressief of enkel een preventief doel nagestreefd ?

(3) De ernst van de sanctie : is de sanctie dermate zwaar dat de inbreuk normaal als
strafrechtelijk moet worden beschouwd ? (...)

Volgens het Europees Hof heeft een inbreuk een strafrechtelijk karakter wanneer deze
niet gericht is op een beperkte groep personen zoals apothekers, notarissen, enz. Het be-
twiste koninklijk besluit van 4 juni 1987 richt zich uitdrukkelijk tot de kinesitherapeuten
en de verpleegkundigen (zie aanhef), terwijl artikel 3 een aparte strafrechtelijke vervol-
ging niet uitsluit.

In de verplichting die uitsluitend wordt opgelegd aan bepaalde zorgverstrekkers ziet het
Arbitragehof trouwens geen discriminatie of schending van het gelijkheidsbeginsel (...)

Met andere woorden, aangezien deze administratieve geldboetes kennelijk niet het ka-
rakter van een straf hebben is noch artikel 2, lid 2, Strafwetboek, noch artikel 15.1 van het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966
toepasselijk (...).

En zelfs indien zou worden aangenomen dat de bewuste administratieve geldboete een
strafrechtelijk  karakter  heeft,  is  met  uitzondering  van  de  begroting  van  de  boete,  het
nieuw koninklijk besluit niet toepasselijk, omdat enkel de uitvoeringsreglementering van
de principiële strafbaarstelling van de artikelen 37ter en 101 Z.I.V.-Wet 1963, (thans de
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artikelen 76 en 168 Z.I.V.-wet 1994) werd gewijzigd.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek (en dus ook artikel 15.1, B.U.P.O.) vindt geen toe-

passing wanneer een vroeger koninklijk besluit werd vervangen door een later besluit dat
genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet als het koninklijk besluit, zonder dat de
wet zelf gewijzigd werd; in zodanig geval blijven feiten, die ingevolge het vroegere ko-
ninklijk besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, strafbaar, zelfs in-
dien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet, die niet ge-
wijzigd werd ten tijde van het te vellen arrest, geen strafbaar feit meer opleveren (...).

Het feit dat de modaliteiten werden versoepeld met het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1996 impliceert niet, dat het koninklijk besluit van 25 november 1996 een beperk-
tere betekenis geeft aan het sanctioneerbaar feit van het niet optekenen in een verstrekkin-
genregister  van alle  verstrekkingen die  kinesitherapeuten verlenen,  overeenkomstig  de
door de Koning nader te bepalen regelen zoals ze van toepassing waren vóór de inwer-
kingtreding van het koninklijk besluit van 25 november 1996 op 13 december 1996. De
artikelen 1, 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987 bepalen de modaliteiten
waaronder het verstrekkingenregister moest worden bijgehouden vóór de inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit van 25 november 1996 (...)

De inbreuk waarvoor de geldboete werd opgelegd is het niet bijhouden van een ver-
strekkingenregister en het niet op tekenen van de verstrekkingen die zij heeft verleend in
dat verstrekkingenregister, volgens de modaliteiten die kunnen verschillen van periode tot
periode.

Samen met het openbaar ministerie komt het arbeidshof tot het besluit dat, behoudens
de artikelen 6 en 11, het koninklijk besluit van 25 november 1996 bijgevolg niet toepasse-
lijk is op de vastgestelde feiten tijdens de betrokken periode, maar wel het koninklijk be-
sluit van 4 juni 1987.

De herberekening van de geldboete die moet worden gemaakt overeenkomstig de arti-
kelen 6 en 11 van het nieuwe koninklijk besluit impliceert geen nieuwe beslissing die in
de plaats zou komen van de oorspronkelijke beslissing (...).

Het arbeidshof kan en moet, krachtens de artikelen 6 en 11 van het koninklijk besluit
van 25 november 1996, het bedrag van de opgelegde geldboete ambtshalve wijzigen. Im-
mers, indien het arbeidshof zich zou beperken tot loutere bevestiging van de administra-
tieve beslissing, in de veronderstelling dat enkel de administratie die bevoegdheid zou
hebben overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 25 november 1996, zou
deze laatste bepaling worden miskend".

Grieven
4. Vierde onderdeel 
De bij de artikelen 101 van de wet van 9 augustus 1963 en 168 van de gecoördineerde

wet van 14 juli 1994 bedoelde boeten zijn administratieve sancties.
Een administratieve sanctie is niettemin een strafsanctie in de zin van het verdrag van

19 december 1966 inzake de burgerlijke en politieke rechten, wanneer de administratieve
sanctie zonder onderscheid elke kinesitherapeut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft
en op de naleving ervan een sanctie stelt, die niet alleen maar een vergoeding in geld van
een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om de herhaling van gelijkaardi-
ge handelingen te voorkomen, en op een norm stoelt met een algemeen karakter waarvan
het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is, en zeer zwaar is gelet op het bedrag
ervan.

De rechter mag de wettelijkheid van een administratieve sanctie, die tevens een straf-
sanctie is in de zin van het verdrag van 19 december 1966 inzake burgerlijke en politieke
rechten, toetsen en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwin-
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gende eisen van internationale verdragen.
Het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het

bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners, bedoeld in artikel 76 van
de Z.I.V.-wet, en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op
deze  voorschriften,  sanctioneert  alle  kinesitherapeuten  zonder  onderscheid  die  de  ver-
plichting tot inschrijving in het verstrekkingenregister niet nakomen met een geldboete
van 25 pct. van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet werden
ingeschreven in een verstrekkingenregister of waarvoor het verstrekkingenregister niet op
correcte wijze werd bijgehouden of bewaard overeenkomstig de bepalingen van artikel 1,
2 of 4 van het koninklijk besluit en van 5 pct. van de verzekeringstegemoetkoming voor
de verstrekkingen die niet  overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het besluit
werden ingeschreven.

De appèlrechters stellen vast dat de administratieve geldboete die verweerder aan eise-
res heeft opgelegd een bedrag van 1.144.736 BEF bedraagt en dat de eerste rechter dat be-
drag materialiter heeft verbeterd en heeft vastgesteld op 1.144.619 BEF.

De appèlrechters overwegen dienaangaande dat de opgelegde administratieve geldboe-
tes geen alternatief zijn voor strafrechtelijke sancties, en niet als een straf in de zin van het
E.V.R.M. en het B.U.P.O.-Verdrag kunnen worden beschouwd, op de grond dat het be-
twiste koninklijk besluit van 4 juni 1987 zich uitdrukkelijk richt tot kinesitherapeuten en
verpleegkundigen.

De appèlrechters beslissen op die gronden dat de opgelegde administratieve geldboetes
kennelijk niet het karakter van een straf hebben en dat bijgevolg noch artikel 2, tweede
lid, van het Strafwetboek, noch artikel 15.1, van het Internationaal Verdrag inzake Bur-
gerrechten en Politieke Rechten van toepassing is.

De appèlrechters beslissen derhalve niet naar recht dat eiseres de haar ten laste gelegde
feiten niet weerlegt zonder na te gaan of die feiten nog sanctioneerbaar zijn overeenkom-
stig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1996 op de grond dat de bij
artikel 76 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde sancties geen strafsancties
zijn en miskennen aldus de aard van een straf in de zin van artikel 15, tweede lid van het
verdrag van 19 december 1966, van de bij artikel 76 van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994 bedoelde administratieve geldboete (schending van de artikelen 15, eerste lid,
van het verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, 2, twee-
de lid, en 100 van het Strafwetboek, 37ter en 101 van de wet van 9 augustus 1963 tot in-
stelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
76 en 168 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 6 van het koninklijk besluit van 25
november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkin-
genregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de Z.I.V.-wet en tot bepaling
van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften).

IV. Beslissing van het Hof
1. Vierde onderdeel
Overwegende dat de administratieve geldboeten, bepaald bij de artikelen 6 en

7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1987 en 25 november 1996 tot vaststelling
van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorg-
verleners bedoeld in artikel 37ter van de wet van 9 augustus 1963 en in artikel 76
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot bepaling van de administra-
tieve  geldboetes  in  geval  van  inbreuk  op  deze  voorschriften,  administratieve
sancties zijn in de zin van respectievelijk artikel 101 van de Z.I.V.-wet van 9 au-
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gustus 1963 en 168 van de voormelde gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
Overwegende dat een administratieve sanctie een strafsanctie kan zijn in de zin

van artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten van 19 december 1966; dat,  om uit te maken of een administratieve
sanctie een dergelijk karakter heeft, moet nagegaan worden of ze, 

1. niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut betreft;
2. een bepaald gedrag voorschrijft en op de niet-naleving ervan een sanctie

stelt;
3. niet alleen maar een vergoeding van schade betreft, maar essentieel ertoe

strekt te straffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen;
4. stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk tezelf-

dertijd preventief en repressief is;
5. zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan;
Dat, indien na afweging van deze elementen blijkt dat de strafrechtelijke as-

pecten de doorslag geven, de administratieve sanctie als een strafsanctie in de zin
van de aangewezen verdragsbepaling moet worden beschouwd;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de inschrijving in het verstrekkingen-
register voorheen een voorwaarde was opdat de tegemoetkomingen konden toe-
gekend worden en dat, omdat dit tot gevolg had dat, bij gebrek aan inschrijving,
de tegemoetkomingen integraal teruggevorderd werden van de zorgverstrekkers
en deze sanctie te zwaar werd bevonden, het bijhouden van een register als admi-
nistratieve verplichting werd opgelegd aan de zorgverstrekker-kinesitherapeut;
dat het arrest tevens vaststelt dat de bij koninklijk besluit bepaalde administratie-
ve geldboeten, opgelegd voor het niet-nakomen van deze administratieve ver-
plichting,  geen  alternatieven  zijn  voor  strafsancties,  zoals  de  administratieve
geldboete opgelegd bij de wet van 30 juni 1971;

Overwegende dat het arrest op grond hiervan en op grond dat de bedoelde ad-
ministratieve sanctie uitdrukkelijk slechts gericht is op een bepaalde groep perso-
nen, met name de kinesitherapeuten en verpleegkundigen, en artikel 3 van het
koninklijk besluit van 4 juni 1987 "een aparte strafrechtelijke vervolging niet uit-
sluit", zonder schending van de aangewezen wettelijke bepalingen vermocht te
beslissen dat de administratieve sanctie wegens het niet-bijhouden van het ver-
strekkingsregister geen strafsanctie is, zodat "noch artikel 2, lid 2, van het Straf-
wetboek, noch artikel 15.1, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten van 19 december 1966 toepasselijk (is)";

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste, tweede en derde onderdeel
Overwegende dat de onderdelen ervan uitgaan dat de bedoelde administratieve

sancties strafsancties zijn;
Dat het arrest met de in het vierde onderdeel tevergeefs bekritiseerde reden de

strafrechtelijke aard van de bedoelde sancties verwerpt;
Dat de onderdelen niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk

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

6 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de
h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten : mrs. Verbist en Simont.

Nr. 276

2° KAMER - 7 mei 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - BEGRIP - BEGRAFENISKOSTEN.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEGRAFENISKOSTEN - ALGEMEEN.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEGRAFENISKOSTEN - BEGRAFENISKOSTEN BETAALD DOOR DE

ERFGENAMEN VAN HET SLACHTOFFER - BEOORDELING VAN DE OMVANG VAN DE SCHADE TEN

AANZIEN VAN DE ERFGENAMEN.

1º  en  2°  Degene  die  de  begrafeniskosten  heeft  gemaakt,  heeft  een  aanspraak  op
vergoeding van de schade die daaruit voorvloeit1. (Art. 1382 en 1383 B.W.)

3º De schade die de erfgenamen van het slachtoffer lijden doordat zij de begrafeniskosten
hebben gemaakt en die bestaat in het nadeel dat hieruit voor die erfgenamen voortvloeit,
moet worden beoordeeld ten aanzien van de erfgenamen die in feite deze kosten hebben
gemaakt. (Art. 1382 en 1383 B.W.)

(R.)

ARREST

(A.R. P.01.0272.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 4 januari 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.
IV. Beslissing van het Hof
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, krachtens de

artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek een aanspraak heeft op vergoeding
van de schade die daaruit voortvloeit;

Dat wanneer de begrafeniskosten worden gemaakt door de erfgenamen van het

1 Zie Cass., 26 april 1978, A.C. 1978, 988; 10 april 1984, A.R. 8362, nr. 460.
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slachtoffer,  de  schade  bestaat  in  het  nadeel  dat  hieruit  voor  die  erfgenamen
voortvloeit;

Overwegende dat het middel aanvoert dat de omvang van de schade die voort-
vloeit uit de uitgave van begrafeniskosten, moet worden bepaald ten aanzien van
de nalatenschap en dat ten aanzien van die nalatenschap de schade steeds alleen
bestaat in de vervroegde uitgave van deze kosten;

Dat het middel, door aldus ervan uit te gaan dat de schade niet wordt beoor-
deeld ten aanzien van de erfgenamen die in feite deze kosten hebben gemaakt,
faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectief cassatieberoep.

7 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caten : mrs. G. Wuyts, C. Taels, Turnhout en Gérard.

Nr. 277

2° KAMER - 7 mei 2002

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE

PARTIJ - PERSOONLIJKE SCHADE - VALSE EED BIJ BOEDELBESCHRIJVING.

2º MEINEED - VALSE EED BIJ BOEDELBESCHRIJVING - BURGERLIJKE PARTIJ -
ONTVANKELIJKHEID - PERSOONLIJKE SCHADE.

1º  en  2°  Nu  de  rechter  in  strafzaken,  op  de  vordering  van  de  burgerlijke  partij,
onaantastbaar in feite oordeelt zowel over de mogelijkheid van het bestaan van schade
die volgt uit het misdrijf, als over de aard en de omvang ervan, vermag de rechter die
oordeelt dat de burgerlijke partij aannemelijk maakt dat het beweerde misdrijf van valse
eed bij boedelbeschrijving voor haar reële, persoonlijke schade heeft veroorzaakt en dat
die schade ook moreel kan zijn, wettig te beslissen dat de stelling als burgerlijke partij
ontvankelijk is en dat de strafvordering op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht1.
(Art. 3 V.T.Sv.; art. 63 Sv.; art. 226 Sw.)

(K. T. V.)

ARREST

(A.R. P.02.0262.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 januari 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 9 nov. 1993, R.W. 1993-94, 881 en de noot S. VAN OVERBEKE. 
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Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel 
Overwegende dat de rechter in strafzaken, op de vordering van de burgerlijke

partij, onaantastbaar in feite oordeelt zowel over de mogelijkheid van het bestaan
van schade die volgt uit een misdrijf, als over de aard en de omvang ervan;

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen die beoordeling van feiten, niet
ontvankelijk is;

Overwegende voor het overige dat de appèlrechters met de redenen die het be-
streden arrest vermeldt, oordelen dat verweerder aannemelijk maakt dat het be-
weerde misdrijf van valse eed bij boedelbeschrijving voor hem reële, persoonlij-
ke schade heeft veroorzaakt en dat die schade ook moreel kan zijn;

Overwegende dat de appèlrechters daarbij zeggen dat de omstandigheid dat het
misdrijf bedoeld in artikel 226 Strafwetboek is vermeld onder de titel "misdaden
en wanbedrijven tegen de openbare trouw", daaraan niet afdoet;

Overwegende dat de appèlrechters op die gronden wettig vermogen te oorde-
len dat de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk is en dat de strafvordering
op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvorde-ring 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

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

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

7 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. K. Govaerts, Kortrijk.

Nr. 278

2° KAMER - 7 mei 2002

1º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAFBARE
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GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARDERE STRAF - TOEPASSING.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAFBARE

GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARDERE STRAF - TOEPASSING.

1º en 2° Wanneer verschillende misdrijven een enkele strafbare gedraging opleveren en
derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijdspanne tussen het plegen
van deze misdrijven de wet die de straf bepaalt gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe
wet  gestelde  straf  worden  opgelegd,  ook  al  was  de  ten  tijde  van het  eerste  misdrijf
geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de nieuwe wet1. (Artt. 2 en 65
Sw.)

(C.)

ARREST

(A.R. P.02.0308.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 31 januari 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
2. Tweede middel
Overwegende dat wanneer verschillende misdrijven een enkele straf-bare ge-

draging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de
tijdspanne tussen het plegen van deze misdrijven de wet die de straf bepaalt ge-
wijzigd werd, de bij de nieuwe wet gestelde straf moet worden opgelegd, ook al
was de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die ge-
steld ten tijde van de nieuwe wet; 

Overwegende dat artikel 505 Strafwetboek werd vervangen bij artikel 7 van de
wet van 7 april 1995 en van toepassing is sedert 20 mei 1995;

Overwegende dat eiser tot één enkele straf is veroordeeld wegens de vermeng-
de feiten A (valsheid in geschrifte), BI, BIV en C (inbreuken op artikel 505, 2°,
3° en 4°, Strafwetboek); dat de laatst bewezen verklaarde inbreuk op artikel 505
Strafwetboek is gepleegd op 23 januari 1996;

Overwegende dat het middel aanvoert dat de in het vermelde artikel 505 be-
doelde bijzondere verbeurdverklaring niet kan worden toegepast op het geheel
van de ten laste van eiser bewezen verklaarde feiten BI, BIV en C omdat het eer-

1 Cass., 17 mei 1983, A.R. nr. 7915, nr. 513.
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ste feit gepleegd is op 19 december 1994;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

7 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. J. Eeckhout, Brussel.

Nr. 279

2° KAMER - 7 mei 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - VERDACHTE GEDETINEERD OM ANDERE

REDENEN - GEVOLG.

Wanneer  een  verdachte  om andere  redenen  is  gedetineerd,  verhindert  dit  op  zich  de
voorlopige hechtenis niet1.

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.0655.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 26 april 2002 gewezen door de

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie een middel aan. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat wanneer een beklaagde om andere redenen is gedetineerd,

dit de voorlopige hechtenis niet verhindert;
Dat het middel faalt naar recht; 
B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

1 Zie Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F, nr. 70.
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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.

7 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat : mr. E. Ver-
gauwen, Leuven.

Nr. 280

2° KAMER - 8 mei 2002

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.3 - ARTIKEL 19, § 3, 3° - KRUISPUNT

- BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT - TEGENLIGGER - VERKEERSLICHTEN - GEVOLG.

Wanneer het wegverkeer, op een kruispunt, geregeld wordt door verkeerslichten, zijn art.
19,  §  3,  3°  Wegverkeersreglement,  en  de  daaruit  voortvloeiende  voorrang  niet  van
toepassing, zelfs niet wanneer er twijfel bestaat over de fase waarin de verkeerslichten
zich bevonden1. (Artt. 6, § 2 en 19, § 3, 3° Wegverkeersreglement 1975)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1009.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 februari 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
De eiseressen stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek;
- Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- Artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

1 Zie Cass., 10 april 1990, A.R. 3390, nr. 477; 31 mei 1990, A.R. 8625, nr. 573; 10 okt. 1990, A.R.
3282, nr. 83; 6 nov. 1990, A.R. 4131, nr. 128; 8 dec. 1993, A.R. P.93.1093.N, nr. 508; 11 jan. 1994,
A.R. 7297, nr. 11; 6 okt. 1994, A.R. C.93.0518.F, nr. 418.
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- Artikelen 6.2 en 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende al-
gemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben verklaard "dat de telastlegging B (N.B. : het betreft hier de schending van

artikel 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975) is verjaard en dat de straf-
vordering bijgevolg is vervallen ten gunste van (verweerster)", beslist  de correctionele
rechtbank "dat de protagonisten zich in feite tegenspreken met betrekking tot de fase van
het verkeerslicht dat de partijen respectievelijk dienden na te leven; dat de verbalisanten
vermelden dat het ongeval heeft plaatsgevonden toen het verkeerslicht op groen stond; dat
twee getuigen tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd; dat, immers, de getuige N. D.
zowel aan de verzekeringsmaatschappij als aan de verbalisanten verklaarde (...) dat zijn
voertuig zich rechts van (verweersters) voertuig bevond, en het verkeerslicht op groen
stond toen hij het kruispunt overstak en in het midden van het kruispunt stopte om naar
links af te slaan naar de Montgomerysquare; dat, toen het verkeerslicht voor de rechts van
hem toekomende voertuigen op rood sprong, 'een van hen door het rood is gereden en het
startende voertuig Legacy (Subaru) heeft aangereden'; dat, daarentegen, een andere getui-
ge, O. O., in zijn eerste verklaring beweerde dat het door (de eerste eiseres) bestuurde
voertuig 'het kruispunt overstak toen een ander voertuig naar links afsloeg naar de Tervu-
renlaan en op haar is gebotst'; dat geen enkel objectief gegeven van het dossier toelaat een
onderscheid te maken tussen de hierboven weergegeven tegenstrijdige versies; dat er bij-
gevolg twijfel blijft bestaan over de vraag of (verweerster) een fout heeft gemaakt, hoe
licht ook, en dat die twijfel haar ten goede moet komen", om daaruit te besluiten "dat de
feiten, zoals zij gekwalificeerd zijn in de telastlegging A (N.B. : het betreft hier de schen-
ding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek) en door de eerste rechter aan (ver-
weerster) ten laste zijn gelegd, niet bewezen zijn gebleven na behandeling van de zaak op
de zitting in hoger beroep, zodat alle redelijke twijfel terzijde kan worden geschoven en
zij ervan moet worden vrijgesproken; dat, gezien de hierboven weergegeven overwegin-
gen, de rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van zowel de ontvanke-
lijkheid als de gegrondheid van de vorderingen van de (eiseressen)" en om de eiseressen
te veroordelen in de door hen gemaakte kosten.

Grieven
Eerste onderdeel :
Alleen uit het feit dat er nog steeds twijfel zou hebben bestaan over de fase van het ver-

keerslicht dat de partijen respectievelijk dienden na te leven, kon de correctionele recht-
bank niet wettig afleiden dat de aan verweerster verweten feiten van onopzettelijke slagen
en verwondingen niet bewezen waren. Wat dat betreft hebben de eiseressen in hun appèl-
conclusie betoogd dat "(verweerster) wel degelijk voorrang diende te verlenen aan de te-
genliggers op de rijbaan die zij ging verlaten overeenkomstig artikel 19.3.3° van het Weg-
verkeersreglement". Bijgevolg kon de rechtbank de kleur van de verkeerslichten op het
ogenblik van het ongeval niet met zekerheid bepalen, zodat zij, overeenkomstig artikel 6.2
van het koninklijk besluit van 1 december 1975, verplicht was de verkeersregels toe te
passen, en meer bepaald die welke vervat is in artikel 19.3.3° van datzelfde besluit. De
niet-naleving van die regel vormt uitgerekend het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
bedoeld in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek. Voor de beoordeling van de fout
die de toepassing van die twee wetsbepalingen rechtvaardigde, deed het weinig terzake
dat de telastlegging van schending van artikel 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 de-
cember 1975 verjaard was (schending van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 6.2
en 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975).

Tweede onderdeel :
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Het verval van de strafvordering door verjaring heeft geen uitwerking ten aanzien van
de burgerlijke rechtsvordering die ingesteld wordt vóór de verjaring van de strafvordering.
Bijgevolg ontsloeg de verjaring van de telastlegging van schending van artikel 19.3.3° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 de correctionele rechtbank niet van de ver-
plichting om na te gaan of verweerster de in die reglementsbepaling bedoelde fout heeft
begaan en haar, in voorkomend geval, op burgerlijk gebied te veroordelen de eiseressen te
vergoeden (schending van de artikelen 26 van de wet van 17 april  1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer).

Derde onderdeel :
De correctionele rechtbank verzuimt na te gaan of verweerster de fout, bedoeld in arti-

kel 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975, heeft begaan, zoals de eise-
ressen in hun appèlconclusies betoogden, zodat zij verzuimt die conclusies te beantwoor-
den. Wat dat betreft biedt de reden, volgens welke "er bijgevolg twijfel blijft bestaan over
de vraag of (verweerster) een fout heeft gemaakt, hoe licht ook", geen antwoord op die
conclusies, omdat die reden kennelijk verband houdt met de kwestie van "de fase van het
verkeerslicht dat de partijen respectievelijk dienden na te leven" (schending van artikel
149 van de Grondwet).

Bijgevolg is het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord (eerste en tweede onder-
deel van het middel) noch regelmatig met redenen omkleed (derde onderdeel van het mid-
del).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over de te-

gen verweerster ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de eiseressen, burgerlijke partijen die niet zijn veroordeeld

in de kosten van die rechtsvordering, geen hoedanigheid hebben om tegen die
beslissing cassatieberoep in te stellen;

Dat de cassatieberoepen bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de door

de eiseressen tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat de ver-

keerstekens boven de verkeersregels gaan;
Dat hieruit kan worden afgeleid dat, wanneer het wegverkeer, op een kruis-

punt, geregeld wordt door verkeerslichten, artikel 19.3.3° van datzelfde regle-
ment en de daaruit voortvloeiende voorrang niet van toepassing zijn, zelfs niet
wanneer er twijfel bestaat over de fase waarin de verkeerslichten zich bevonden;

Overwegende dat de appèlrechters, enerzijds, hebben vastgesteld dat het onge-
val heeft plaatsgevonden op een kruispunt met verkeerslichten, en, anderzijds,
hebben beslist dat er twijfel bestond over de fase waarin de lichten zich tijdens
het ongeval bevonden, zodat zij geantwoord hebben op de conclusies van de ei-
seressen en geen enkele van de in het middel vermelde bepalingen hebben ge-
schonden door te beslissen dat niet bewezen was dat verweerster een fout heeft
begaan door naar links af te slaan, terwijl de eerste eiseres uit de tegenoverge-
stelde richting kwam aangereden op de rijbaan die zij wenste te verlaten;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiseres in de kosten van haar cassatieberoep. 

8 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten :
mrs. Van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 281

2° KAMER - 8 mei 2002

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING –
NEERSLEGGING VAN CONCLUSIES - BEZWAREN - MOTIVERING.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN -
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – NEERLEGGING VAN CONCLUSIES - BEZWAREN - MOTIVERING

- ANDERSLUIDENDE BEOORDELING - SCHENDING.

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING –
NEERLEGGING VAN CONCLUSIES - BEZWAREN - MOTIVERING - ANDERSLUIDENDE BEOORDELING -
RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING.

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS - DATUM

VAN DE UITSPRAAK - WIJZIGING - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - GEVOLG.

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN -
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE

VERBETEREN.

1º Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak over
de regeling van de rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de gronden op te
geven  waarom  die  onvoldoende  worden  geacht;  wanneer  derhalve  in  conclusie  het
feitelijk  bestaan van voldoende bezwaren wordt  betwist of  aangevoerd,  antwoordt  het
onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren niet bestaan1.

2º en 3° Wanneer de burgerlijke partij  in conclusie het bestaan,  in feite,  van bezwaren
aanvoert,  miskent  de  andersluidende  beoordeling door  het  onderzoeksgerecht,  bij  de
uitspraak over de regeling van de rechtspleging, van de feitelijke gegevens die aan de
tegenspraak van die burgerlijke partij zijn voorgelegd, op zich het recht van verdediging
van die partij niet.

4º Hoewel niet-goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest als
niet bestaande worden beschouwd, bevat het arrest waarop de na het dictum vermelde
datum van de uitspraak in openbare terechtzitting, en meer bepaald de opgave van de
dag van de maand, met de hand is verbeterd, zonder dat die verbetering is goedgekeurd,
niettemin de datum van de uitspraak in openbare terechtzitting, aangezien het Hof bij de
beoordeling van een cassatiemiddel  bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van
goedkeuring een verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit de processen-verbaal van

1 Zie Cass., 7 dec. 1988, A.R. 6990, nr. 205; 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307.
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de terechtzittingen alsook uit een beschikking die, op de datum van de uitspraak van het
arrest in openbare terechtzitting, is genomen met toepassing van artikel 779, tweede lid
Ger. W.2

5º Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de
bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk uit de processtukken blijkt3.

(P. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1395.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 september 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt vier middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste en tweede middel samen :
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de over-

tollige overwegingen van het hof van beroep, niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

Overwegende dat het tweede middel, in zoverre het de miskenning aanvoert
van de "regels van de bewijslast", onduidelijk en derhalve eveneens niet ontvan-
kelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters, door te overwegen dat
verweerder "ervoor gezorgd heeft de anonimiteit van de bestemmeling van [ei-
sers] voorschrift van geneesmiddelen te bewaren" en dat eiser "tevergeefs" be-
toogt dat verweerder de naam van de patiënte op dat voorschrift niet onvoldoen-
de onherkenbaar heeft gemaakt, aan de motiveringsverplichting hebben voldaan;

Dat, immers, wanneer conclusies het bestaan, in feite, van voldoende bezwa-
ren aanvoeren, de onderzoeksgerechten daarop antwoorden met de vaststelling
dat dergelijke bezwaren niet bestaan; dat geen enkele wetsbepaling verplicht de
gronden op te geven waarom de bezwaren onvoldoende worden geacht;

Overwegende dat de andersluidende beoordeling, door de appèlrechters, van
de feitelijke gegevens die aan eisers tegenspraak zijn voorgelegd, zijn recht van
verdediging op zich evenmin miskent;

Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
(...) 

2 Zie Cass., 7 sept. 2001, A.R. C.00.0142.F, nr. 449.
3 Zie Cass., 29 jan. 1990, A.R. 8623, nr. 332.
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Over het vierde middel :
Overwegende dat het vonnis, krachtens artikel 780, 5°, van het Gerechtelijk

Wetboek, op straffe van nietigheid de datum van de uitspraak in openbare zitting
bevat;

Overwegende dat, enerzijds, de datum van de uitspraak van het arrest in open-
bare zitting, die na het beschikkende gedeelte vermeld wordt, en meer bepaald de
opgave van de dag van de maand, met de pen is verbeterd, zonder dat die verbe-
tering is goedgekeurd;

Overwegende dat, anderzijds, uit de processen-verbaal van de zittingen van 25
juni 2001, 10 september 2001 en 12 september 2001 blijkt dat de uitspraak van
het arrest, dat oorspronkelijk was voorzien voor 10 september 2001, vervolgens
voor  12  september  2001,  uiteindelijk  heeft  plaatsgevonden  op  17  september
2001; dat er op die laatstgenoemde datum eveneens een beschikking is genomen
met toepassing van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat uit het geheel van die gegevens kan worden afgeleid dat het arrest wel de-
gelijk is uitgesproken op 17 september 2001;

Overwegende dat, in de hierboven verduidelijkte context, de niet-goedgekeur-
de doorhaling van de datum van de uitspraak van het arrest een verschrijving uit-
maakt die kennelijk blijkt uit de stukken van de rechtspleging, en dat door het
Hof kan worden verbeterd met het oog op de beoordeling van het middel;

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

8 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat :
mr. Lekeux, Nijvel.

Nr. 282

2° KAMER - 8 mei 2002

1º HELING - WITWASSING - BESTANDDELEN.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIE -
VERNIETIGING.

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING.
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1º Het kopen, in ruil geven of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen,
hoewel de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen
die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten van de belegde voordelen, levert het
misdrijf van witwassing, bedoeld in art. 505, eerste lid, 2°, niet op t.a.v. degene die, als
dader,  mededader  of  medeplichtige,  deelgenomen  heeft  aan  het  misdrijf  dat  die
vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd1. (Art. 505, 2°
Sw.)

2º en 3° De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde leidt  tot
vernietiging van de beslissing tot onmiddellijke aanhouding (1). (1) Cass., 16 mei 1995,
A.R. P.95.0327.N, nr. 240, met noot M.D.S. 

3º  De  vernietiging  van  de  strafrechtelijke  veroordeling  van  de  beklaagde  leidt  tot
vernietiging van de beslissing tot onmiddellijke aanhouding2.

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0021.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 december 2001 gewezen

door 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
Tot staving van zijn cassatieberoep voert eiser de volgende twee cassatiemid-

delen aan.
(...)
Tweede middel :
Geschonden wetsbepaling :
- Artikel 505, 2° van het Strafwetboek (zoals dat artikel 505 is gewijzigd bij de wetten

van 17 juli 1990 en 7 april 1995).
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest : - bevestigt het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre

dat vonnis de telastlegging jegens eiser bewezen heeft verklaard, maar met de wijziging
dat de telastlegging omschreven wordt overeenkomstig de vordering van het openbaar mi-
nisterie, dat, op de terechtzitting van 25 oktober 2001, gevorderd heeft "dat de telastleg-
ging moet worden gekwalificeerd in de zin van de artikelen 66 en 505, 2°, van het Straf-
wetboek, te weten om, op dezelfde plaats en op dezelfde data, het wanbedrijf te hebben
uitgevoerd of rechtstreeks aan de uitvoering te hebben meegewerkt, welk wanbedrijf erin
bestond zaken bedoeld in artikel 42, 3°, te hebben gekocht, in ruil of om niet te hebben
ontvangen, in bezit, bewaring of beheer te hebben genomen, te dezen kapitalen voor een
onbepaald totaalbedrag, dat evenwel ten minste oploopt tot 356.838.547. Fr., en uit on-
wettige activiteiten in het buitenland is verkregen, hetzij door buitenlandse deviezen om te

1 Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340.
2 Cass., 16 mei 1995, A.R. P.95.0327.N, nr. 240, met noot M.D.S. 
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wisselen in Belgische frank, hetzij door middel van buitenlandse deviezen goud te kopen,
waarbij die verrichtingen in hoofdzaak hebben plaatsgevonden bij de vennootschap Euro-
gold te Brussel en, bij gelegenheid, bij de kredietinstelling De Maertelaere te Brussel,
hoewel hij de oorsprong ervan kende of moest kennen"; - veroordeelt eiser tot een hoofd-
gevangenisstraf, zonder uitstel, van drie jaar, en tot een geldboete van 500 frank, gebracht
op 100.000 frank; - beveelt de verbeurdverklaring van de in de telastlegging bedoelde be-
dragen, 

Op grond van alle redenen van het arrest, die verondersteld zijn hier volledig te zijn
weergegeven.

Grieven
(1) Uit het dictum van het bestreden arrest volgt dat het hof van beroep de kwalificatie

van de (in de uiteenzetting van het middel bedoelde) vordering van 25 oktober 2001 heeft
overgenomen en aldus eiser aan het in artikel 505, 2°, van het Strafwetboek, bedoelde
misdrijf schuldig heeft verklaard. Volgens dat artikel 505, 2°, zullen met de in het eerste
lid bepaalde straffen worden bestraft "zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, hebben ge-
kocht, in ruil of om niet hebben ontvangen, in bezit, bewaring of beheer hebben genomen,
ofschoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten kennen". Een daad van aankoop, ont-
vangst, bezit, bewaring of beheer kan alleen het in dat artikel 505, 2°, bedoelde misdrijf
vormen, voor zover de steller van die daad niet tevens de dader, mededader of medeplich-
tige is van het misdrijf die de in artikel 42, 3° bedoelde zaken opleveren (Art. 505, tweede
lid, a contrario). (2) Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat eiser in Zweden is veroor-
deeld wegens misdrijven die "zijn gepleegd vóór" de witwaspraktijken waarvoor hij voor
de Belgische gerechten is vervolgd, en waarbij het zogenaamd in België strafbare witwas-
sen erin bestaat "de kapitalen die verkregen zijn door middel van in het buitenland ge-
pleegde belastingfraude, witgewassen (werden) door de aankoop van goud in België". Het
arrest stelt eveneens vast "dat [eiser], in samenspraak met derden, herhaaldelijk goud in
Zweden heeft ingevoerd en het er vervolgens heeft verkocht, met schending van de wetten
van dat land; dat de Zweedse rechtbank gewezen heeft op het 'zwaarwichtig' karakter van
het wanbedrijf, op grond dat het betrekking had op aanzienlijke bedragen en dat het syste-
matisch is gepleegd in het kader van een onwettige, grootschalige activiteit; dat diezelfde
rechtbank erop gewezen heeft dat de beklaagde alle aankopen van goud tussen april en
september 1996 gefinancierd heeft, en dat hij, in samenspraak met derden, de Staat van
dat land heeft bedrogen wat betreft de BTW; dat die gegevens overeenstemmen met die
welke door het 'CETIF' zijn verkregen, waaruit blijkt dat de beklaagde, die kennelijk een
nauwe band onderhield met de andere medebeklaagden die geen hoger beroep hebben in-
gesteld, in België verschillende omvangrijke hoeveelheden goud heeft aangekocht, die,
met ontduiking van de BTW, bestemd waren om in Zweden te  worden doorverkocht,
dankzij de onwettige winst uit die smokkel; dat die opeenvolgende aankopen van dergelij-
ke omvangrijke hoeveelheden goud alleen konden worden verricht dankzij de aanzienlijke
sommen die de fraude in Zweden geleidelijk aan heeft opgebracht, en waarvan de be-
klaagde noodzakelijkerwijs de strafbare oorsprong diende te kennen". Uit de aldus weer-
gegeven redenen blijkt, enerzijds, dat eiser door een Zweedse rechtbank is veroordeeld,
als dader, of, op zijn minst, als medeplichtige, wegens BTW-fraude en bedrieglijk invoer
van edele metalen, en, anderzijds, dat die feiten de oorspronkelijke daden vormden waar-
uit de onwettige winsten voortkwamen die, blijkens de telastlegging, eiser in België had
witgewassen door middel van de in artikel 505, 2°, van het Strafwetboek bedoelde daden.
(3) Bijgevolg schendt het arrest artikel 505, 2°, van het Strafwetboek, wanneer het eiser
veroordeelt omdat hij de in die bepaling bedoelde daden heeft gesteld, terwijl dergelijke
daden alleen strafbaar zijn wanneer zij verricht worden door personen die niet eveneens
de daders, mededaders of medeplichtigen van het oorspronkelijk misdrijf zijn, en dat, te
dezen, bewezen is dat eiser dat misdrijf, op grond waarvan hij overigens is veroordeeld,
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als dader of medeplichtige heeft gepleegd.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing op de

strafvordering :
Over het tweede middel :
Overwegende dat het kopen, in ruil geven of om niet ontvangen, het in bezit,

bewaring of beheer nemen, ofschoon de oorsprong ervan gekend was of diende
te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn ver-
kregen, hetzij van goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij
van de inkomsten van die belegde voordelen, het misdrijf van witwassing, be-
doeld in artikel 505, eerste lid, 2°, van het Strafwetboek, niet oplevert ten aan-
zien van degene die, als dader, mededader of medeplichtige, deelgenomen heeft
aan het misdrijf dat die vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten
heeft opgeleverd;

Overwegende dat het arrest enerzijds vaststelt dat "de 'zwaarwichtige' belas-
tingmisdrijven waarvoor [eiser] in Zweden is veroordeeld, bovenop het aan [ei-
ser] verweten witwassen komen, aangezien de door de belastingfraude in het bui-
tenland verkregen kapitalen  witgewassen werden door aankopen van goud in
België" en, anderzijds, "dat [de] opeenvolgende aankopen [in België] van derge-
lijke omvangrijke hoeveelheden goud alleen konden worden verricht dankzij de
aanzienlijke sommen die de fraude in Zweden geleidelijk aan heeft opgebracht,
en waarvan [eiser] de strafbare oorsprong noodzakelijkerwijs diende te kennen";
dat de appèlrechters, aldus, door vast te stellen dat eiser deelgenomen heeft aan
de belastingfraude waaruit de in België witgewassen kapitalen voortkwamen, de
veroordeling wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van het Strafwet-
boek niet naar recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel,

dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke

aanhouding :
Overwegende dat de door de appèlrechters tegen eiser uitgesproken onmiddel-

lijke aanhouding, ten gevolge van de vernietiging van zijn strafrechtelijke ver-
oordeling, doelloos wordt;

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

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

8 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver  : de h. Close –  Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat : mr. S. Nudelholc, Brussel.

Nr. 283

2° KAMER - 8 mei 2002

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE VOOR

DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VORMEN - VORM EN

PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP.

Het  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  tot  herroeping  van  de  voorwaardelijke
invrijheidstelling  moet  worden  ingesteld  door  een  verklaring  die  hetzij  door  de
veroordeelde  hetzij  door  zijn  raadsman  wordt  gedaan  op  het  secretariaat  van  de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de beslissing heeft  genomen,
hetzij  door de veroordeelde op de griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is1.
(Art. 417 Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0388.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 5 maart 2002 gewezen

door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de

voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die
hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman wordt gedaan op het secre-
tariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de beslis-
sing heeft genomen, hetzij door de veroordeelde op de griffie van de strafinstel-
ling waar hij opgesloten is;

Dat, bijgevolg, het cassatieberoep dat ingesteld wordt door een geschrift van
eiser, met als titel "cassatieberoep", en dat op 19 maart 2002 op de griffie van het
Hof is ontvangen, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat er geen acht moet worden geslagen op de grieven die eiser in
het voormelde geschrift aanvoert, aangezien zij geen verband houden met de ont-

1 Zie Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1312.F, nr. 618.
M.b.t.  dat arrest  heeft  het Hof ten deze vermeld  dat het  cassatieberoep dat was ingesteld op het
secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, ingesteld diende te worden
op het secretariaat van de commissie die de bestreden beslissing heeft genomen.
R.L. 
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vankelijkheid van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 284

1° KAMER - 10 mei 2002

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
PROVINCIEBELASTINGEN - BEZWAAR - BESLISSING BESTENDIGE DEPUTATIE NA

INWERKINGTREDING WET 15 MAART 1999 - CASSATIEBEROEP - VORM.

2º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN

VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - PROVINCIEBELASTINGEN - BEZWAAR - BESLISSING

BESTENDIGE DEPUTATIE NA INWERKINGTREDING WET 15 MAART 1999 - NEERLEGGING VAN HET

VERZOEKSCHRIFT.

1º en 2° Niet ontvankelijk inzake provinciale belastingen is het cassatieberoep, ingesteld
tegen  een  beslissing  van  de  bestendige  deputatie  die  op  het  ogenblik  van  de
inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 nog geen uitspraak had gedaan over een
voordien  aangetekend  bezwaar,  wanneer  het  verzoekschrift  niet  ter  griffie  van  de
provincie  werd  neergelegd1.  (Art.  7,  tweede  lid  Wet  23  dec.  1986  betreffende  de
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen; art. 4 Wet
17 febr. 2000 tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen; art. 388 W.I.B. 1992)

(V. T. PROV. OOST-VLAANDEREN)

ARREST

(A.R. F.01.0021.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 21 december 2000 gewe-

zen door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening

1 Zie Cass., 13 dec. 1996, A.R. F.94.0037.N, A.C. nr. 509 en Cass., 10 mei 2001, A.R. F.00.0018.N,
A.C. nr. 272.
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Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening : het verzoekschrift werd niet vooraf betekend en niet neergelegd
ter griffie van de provincie :

Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over een aanslag ge-
vestigd door de Provincie Oost-Vlaanderen voor het aanslagjaar 1997 ten bedra-
ge van 3.550 BEF, vermeerderd met een belastingsverhoging van 3.550 BEF;

Dat eiser tegen deze aanslag op 5 december 1997 bezwaar heeft aangetekend;
Overwegende dat op de aldus door de provincie gevestigde belasting de bepa-

lingen van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invorde-
ring van de provincie- en gemeentebelasting van toepassing zijn, dit overeen-
komstig artikel 15 van die wet;

Dat artikel 10 van voormelde wet bepaalt welke rechtsmiddelen kunnen aange-
wend worden tegen de beslissing omtrent het bezwaar van de belastingplichtige;

Dat artikel 14.6°, van dezelfde wet de bepalingen van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen, opheft;

Overwegende dat de voormelde artikelen 10 en 14.6°, werden vernietigd door
arrest van het Arbitragehof van 18 maart 1998 voor alle beslissingen van de be-
stendige deputatie gewezen vanaf de bekendmaking van het arrest in het Bel-
gisch Staatsblad van 1 april 1998;

Dat artikel 10 opnieuw werd ingevoegd bij artikel 92 van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Dat evenwel overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 februari 2000 tot wij-
ziging van voormelde wet van 15 maart 1999, de bezwaren tegen de provincie-
of gemeentebelastingen waarover de bestendige deputatie of het rechtscollege
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog geen uitspraak heeft gedaan op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999, geregeld blij-
ven door de bepalingen inzake bezwaren en beroepen die van toepassing waren
voor 6 april 1999;

Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat het bezwaar van eiser onder
toepassing valt van de bepalingen van de wet van 23 december 1986 betreffende
de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffin-
gen;

Overwegende dat ingevolge artikel 7, tweede lid, van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen, cassatieberoep tegen de beslissingen van de bestendige
deputatie inzake provinciale belastingen geregeld is zoals inzake rijksinkomsten-
belastingen;

Dat zulk een voorziening derhalve, krachtens het te dezen toepasselijk artikel
388 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, moet worden ingesteld
door afgifte, ter griffie van de provincie van een tot het Hof van Cassatie gericht
en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van de betekening,
binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij een ter
post aangetekende brief verrichte kennisgeving van de beslissing van de besten-
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dige deputatie;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie van de provincie;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10 mei 2002 - 1° kamer (beperkt) – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever : de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-gene-
raal – Advocaat : mr. Vancaeneghem, Gent.

Nr. 285

1° KAMER - 10 mei 2002

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ANDERE
PLAATSELIJKE BELASTINGEN - RETRIBUTIE - BEGRIP.

2º RETRIBUTIE - BEGRIP.

1º  en  2°  De  retributie  is  in  essentie  de  vergoeding  die  de  overheid  van  bepaalde
belastingplichtigen vordert  als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij  in hun
persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij
hun heeft toegestaan; het bedrag ervan moet in een redelijke verhouding staan tot het
belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd1.
(Art. 173 Gw. 1994)

(STAD VERVIERS – COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0034.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Verviers dat op 11 oktober 2000 in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :

1 Cass., 10 dec. 1998, A.R. C.97.0290.F, nr. 397.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 170, inzonderheid § 3, en 173 van de Grondwet;
- het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toe-

gestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de verordening van de gemeenteraad van de Stad Verviers

van 24 juni 1991 tot invoering van een retributie op het gebruik van parkeermeters, gewij-
zigd bij besluit van de gemeenteraad van Verviers van 2 december 1991.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat verweerder "in 1995 tot twee maal toe de ge-

bruiksvoorschriften van de parkeermeters in een gereglementeerde zone niet in acht heeft
genomen; dat uit de gemeentelijke verordeningen van 24 juni en 2 december 1991 blijkt
dat het parkeergeld vastgesteld is op : (a) 20 BEF per uur parkeertijd, te betalen in het toe-
stel, deelbaar in twee helften, waarbij elk bedrag van 10 BEF recht geeft op een half uur
parkeren, waarbij erop gewezen wordt dat er parkeergeld betaald moet worden van 9 uur
tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur 30, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen;
(b) 500 BEF op plaatsen met een parkeermeter, voor bestuurders die hun auto parkeren en
daarbij niet opteren voor een beperkte parkeertijd en/of geen of onvoldoende geld in het
toestel inbrengen; in dat geval moet de retributie betaald worden binnen tien dagen na ont-
vangst van het daartoe bestemde stortingsformulier; (...) dat die vermeldingen op iedere
parkeermeter voorkwamen"; dat de vordering die eiseres voor de eerste rechter heeft inge-
steld, ertoe strekt verweerder te doen veroordelen tot betaling van twee maal 500 BEF re-
tributie die krachtens die verordeningen verschuldigd is.

Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden vonnis vervolgens die
beslissing niet-gegrond.

Die beslissing steunt op de volgende gronden : uit de voornoemde bepalingen van de
belastingverordeningen en uit de vermeldingen op de parkeermeters volgt "dat, voor auto-
mobilisten die voldoende geld in de parkeermeter inbrengen, een dag parkeren 130 BEF
kostte, terwijl voor de andere gebruikers een dag parkeren 500 BEF kostte; dat daaruit
volgt dat genoemd forfait van 500 BEF niet in verhouding staat tot het belang van de
dienst aan de automobilisten die de parkeerplaatsen gebruiken in een zone met betalend
parkeren; dat genoemd forfait dus niet kan worden aangemerkt als een retributie maar wel
als een belasting die niet in verband staat met de kostprijs van de dienstverlening; dat de
gemeentelijke  verordening waarop (eiseres)  zich beroept,  in  strijd met hetgeen zij  be-
weert, bijgevolg niet als wettig kan worden beschouwd, in zoverre die verordening eigen-
lijk geen retributie maar wel een belasting of een taks invoert; dat (eiseres) tevergeefs te-
genwerpt dat het bijkomend bedrag van het forfait dient om de kosten te betalen voor de
controle en voor de inning van dat forfait; dat die opmerking, zo nodig, aantoont dat het
gevorderde bedrag van 500 BEF een bedrag behelst dat hoger is dan de tegenprestatie
voor de dienstverlening".

Grieven
Het enig artikel van de voornoemde wet van 22 februari 1965 bepaalt : "Wanneer de

gemeenteraden verordeningen inzake het stationeren vaststellen overeenkomstig de wet-
geving en de reglementen op de verkeerspolitie, kunnen zij, afgezien van de inrichting
van zones voor het beperkt stationeren, 'blauwe zones' genaamd, parkeergeld op de motor-
rijtuigen heffen". De gemeenteraad van eiseres heeft, bij verordening van 24 juni 1991,
gewijzigd op 2 december 1991, vanaf 1 augustus tot 31 december 1994, een "retributie op
het gebruik van parkeermeters" (artikel 1) vastgesteld. Artikel 2 van die verordening, ge-
wijzigd op 2 december 1991 luidt als volgt : "op parkeerplaatsen met parkeermeters in de
zin van artikel 27.3.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, ge-
schiedt het parkeren volgens de gebruiksvoorschriften". Artikel 3 van de verordening stelt
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het bedrag van het parkeergeld vast op : (a) "20 BEF per uur parkeertijd (te betalen in het
toestel), deelbaar in twee helften, waarbij elk bedrag van 10 BEF recht geeft op een half
uur parkeertijd"; (b) "500 BEF op plaatsen met een parkeermeter, voor bestuurders die
hun auto parkeren en daarbij niet opteren voor een beperkte parkeertijd en/of geen of on-
voldoende geld in het toestel inbrengen. In dat geval moet de retributie betaald worden
binnen tien dagen na ontvangst van het daartoe bestemde stortingsformulier". De door die
verordening voorgeschreven betalingen, ongeacht of ze spontaan geschieden door inbreng
van geld in de parkeermeter of gevorderd worden van de automobilist die geen of onvol-
doende geld in het toestel heeft ingebracht, zijn retributies in de zin van het enig artikel
van de voornoemde wet van 22 februari 1965 en geen belastingen. Een retributie is im-
mers in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen eist als
tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd
of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan. Het bedrag
van een retributie moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verleende
dienst, anders is zij geen retributie meer en moet zij als een belasting worden aangemerkt.
Uit de vaststellingen "dat, voor automobilisten die voldoende geld in de parkeermeter in-
brengen, een dag parkeren 130 BEF kostte, terwijl voor de andere gebruikers een dag par-
keren 500 BEF kostte" en dat eiseres dat verschil verantwoordt door "de kosten voor de
controle en voor de inning van dat forfait" volgt niet dat het vereiste forfait niet in een re-
delijke verhouding stond tot het belang van de aan verweerder verleende dienst en, dus,
geen retributie was. Het bestreden arrest miskent derhalve het grondwettelijk onderscheid
tussen een gemeentebelasting en een retributie (schending van de artikelen 170, §4, en
173 van de Grondwet) en schendt tevens de overige in het middel aangewezen bepalin-
gen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de retributie in essentie de vergoeding is die de overheid van

bepaalde belastingplichtigen eist als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die
zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder
voordeel dat zij hun heeft toegestaan; 

Dat het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding moet staan tot het
belang van de verleende dienst en dat zij anders geen retributie meer is en als een
belasting moet worden beschouwd;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat, "voor automobilisten die
voldoende geld in de parkeermeter inbrengen, een dag parkeren 130 BEF kostte,
terwijl voor de andere gebruikers een dag parkeren 500 BEF kostte; dat daaruit
volgt dat genoemd forfait van 500 BEF niet in verhouding staat tot het belang
van de dienst aan de automobilisten die de parkeerplaatsen gebruiken in een zone
met betalend parkeren";

Dat de rechtbank uit die overweging niet kon afleiden dat het gevorderde for-
fait niet in een redelijke verhouding stond tot de aan verweerder verleende dienst
en, dus, geen retributie was;

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;
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Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter
over;

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting hou-
dend in hoger beroep.

10 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat :
mr. Kirkpatrick.

Nr. 286

1° KAMER - 10 mei 2002

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG -
GEEN OPMERKINGEN - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

De omstandigheid  dat  een partij  geen opmerkingen  heeft  gemaakt  aan de deskundige
ontneemt haar niet het recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de
beoordeling van de rechter te onderwerpen1.

(E.Y. T. E.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0545.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 mei 2001 in laatste aan-

leg gewezen door de vrederechter van het tweede kanton Hoei.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis stelt de waarde van de goederen waarop het verzoek tot overne-

ming betrekking heeft vast op 2.100.000 BEF en verwijst de partijen voor het verlijden

1Cass, 10 mei 2000, A.R. C.99.0003.F. nr. 523. 
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van de akte naar Mr. Denis Grégoire, notaris te Moha, op grond :
"dat de deskundige in zijn verslag het pand en de belendende gronden heeft geraamd op

het bedrag van 2.100.000 BEF;
dat (eiser) het deskundigenverslag betwist en verklaart verrast te zijn door de snelheid

waarmee het verslag werd neergelegd; dat was overeengekomen dat de heer Sonck de
deskundige een werknota met zijn opmerkingen zou toezenden vooraleer de gerechtsdes-
kundige zijn bevindingen zou neerschrijven;

(dat) immers (...) het proces-verbaal van plaatsopneming van 8 september 2000, waarin
wel degelijk vermeld wordt dat alle bij de zaak betrokken partijen, de raadslieden en de
technisch raadsman (van eiser) aanwezig zijn, duidelijk aangeeft : 'tussen de partijen en
mij is overeengekomen dat de nota's van relevante feiten mij binnen de week na het des-
kundigenonderzoek zullen worden toegezonden, dat is uiterlijk op 17 september 2000.
Tussen de partijen en mij is ook overeengekomen dat het eindverslag zal worden opge-
maakt twee weken na het deskundigenonderzoek, dat is op 21 september 2000';

dat de deskundige het pand heel goed heeft gelokaliseerd en beschreven en de zeer pre-
cieze inhoud van de door hem op 18 januari 2000 neergelegde voorafgaande nota's heeft
bevestigd;

dat de deskundige heeft geantwoord op de opmerkingen (van eiser) en (dat) laatstge-
noemde het alleen maar aan zijn eigen nalatigheid te wijten heeft als hij zijn werknota's
niet heeft doorgezonden binnen de termijn die hij met de deskundige in tegenwoordigheid
van de gedingvoerende partijen is overeengekomen;

dat wij het derhalve niet nodig achten de deskundige te belasten met een bijkomende
opdracht".

Grieven
In de door hem regelmatig neergelegde conclusie voerde eiser aan dat het feit dat de

partijen geen opmerking hadden gemaakt tegenover de deskundige hun niet het recht ont-
nam om hun bezwaren in verband met het deskundigenverslag aan het oordeel van de
rechter te onderwerpen; "dat een van de mogelijke grieven onder meer is (...) dat er geen
enkele vergelijkende studie is gemaakt; dat die vergelijkende studie die door de h. Sonck
is verricht waarbij soortgelijke gebouwen in de dorpen Hannêche, Acosse, Ambersin en
Latinne als maatstaf werden gebruikt, een huidige waarde bij onderhandse verkoop van
3.250.000 BEF opleverde". 

(...)
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

de fundamentele vrijheden en het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging heeft iedere partij het recht voor de rechter de middelen en aanspraken
van de tegenpartij te betwisten, zelfs als ze gegrond zijn op een deskundigenverslag; de
omstandigheid dat  een partij  geen opmerking heeft  gemaakt  tegenover  de deskundige
heeft niet tot gevolg dat zij achteraf niet meer het recht heeft om haar bezwaren betreffen-
de het deskundigenverslag aan het oordeel van de rechters te onderwerpen.

Indien het bestreden vonnis beslist dat er geen gronden waren om te antwoorden op de
bezwaren van eiser tegen het deskundigenverslag, en met name het feit dat helemaal geen
vergelijkende studie met soortgelijke goederen als referentiepunt is gemaakt die, uitge-
voerd door technisch raadsman Sonck, een huidige waarde bij onderhandse verkoop van
3.250.000 BEF opleverde, op grond "dat de deskundige heeft geantwoord op de opmer-
kingen (van eiser) en (dat) hij het alleen maar aan zijn eigen nalatigheid te wijten heeft als
hij zijn nota's van relevante feiten niet heeft overgemaakt binnen de met de deskundige
overeengekomen termijn", waardoor het aan eiser het recht ontnam om achteraf opmer-
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kingen te maken in conclusie, is het niet naar recht verantwoord (schending van artikel 6.1
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den en van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging).

(...)
III. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat een partij geen opmerking heeft ge-

maakt tegenover de deskundige, haar niet het recht ontneemt om haar grieven in
verband met het deskundigenverslag aan de beoordeling van de rechter te onder-
werpen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "[eiser] het deskundigen-
verslag betwist en verklaart verrast te zijn door de snelheid waarmee het verslag
werd neergelegd; [dat] hij het alleen maar aan zijn eigen nalatigheid te wijten
heeft als hij zijn nota's van relevante feiten niet heeft overgemaakt binnen de ter-
mijn die hij met de deskundige in tegenwoordigheid van de gedingvoerende par-
tijen is overeengekomen;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Hamoir.

10 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever : de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat : mr. Draps.

Nr. 287

1° KAMER - 10 mei 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEDRIJFSLASTEN - ONJUISTE AANGIFTE - BELASTINGVERHOGING - OVERWEGINGEN VAN DE

RECHTER - GEVOLG.

De beslissing van het hof volgens welke de omstandigheid dat het beroepskarakter van
bepaalde aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn,  niet tot belastingverhoging kan
leiden, is niet naar recht verantwoord wanneer het in andere overwegingen zeker beslist
dat de belastingaangifte onjuist was1. (Art. 334 W.I.B. 1964)

1 Cass., 20 nov. 1997, A.R. F.94.0135.N. nr. 491; zie Cass., 13 okt. 2000, A.R. F.99.0093.N. nr. 551,
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(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0012.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 17 november 2000 door

het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), zoals het van toe-

passing was voor de aanslagjaren 1981 en 1982, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 6,
43, 214 en 245 van dat wetboek.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep stelt eerst vast dat "de voorziening betrekking heeft op de aanslagen

in de personenbelasting (...) die vastgesteld zijn voor de aanslagjaren 1981 en 1982 en dat
de (verweerders) de beslissing van de directeur verwijten een gedeelte van hun aangege-
ven beroepskosten te hebben verworpen met schending van een individuele overeenkomst
die de administratie bond", wijst erop dat het akkoord slechts m.b.t. bepaalde kosten was
aangevoerd, zodat de verweerders zelf hadden toegegeven dat de eerder gesloten overeen-
komst hen niet met de administratie bond en komt vervolgens tot de slotsom dat "de admi-
nistratie de aangegeven bedragen mocht vervangen door een op 'redelijke wijze' gemaakte
schatting, en dat de voorziening niet gegrond (was) voor zover zij betrekking heeft op de
verwerping van de bedrijfslasten"; het hof van beroep is evenwel van oordeel dat "de (ver-
weerders) terecht opkomen tegen de verhogingen die op hen zijn toegepast; dat artikel
334 van het  Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964),  waarin een strafmaatregel
wordt opgelegd zodat het strikt moet worden uitgelegd, enkel voorziet in een vermeerde-
ring 'voor het niet aangegeven inkomstengedeelte'; dat de (verweerders) in casu al hun in-
komsten hebben aangegeven en dat het feit dat het beroepskarakter van bepaalde van hun
aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn, niet tot belastingverhoging kan leiden".

Grieven
Artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), naar luid waarvan

"in geval van onvolledige of onjuiste aangifte de op het niet aangegeven inkomstenge-
deelte  verschuldigde  belasting  vermeerderd  wordt  met  een  belastingverhoging  (...)",
maakt de toepassing van de belastingverhoging met name afhankelijk van het bestaan van
een onjuistheid betreffende de inkomsten of andere gegevens die moeten worden aange-
geven op het formulier, waarvan het model ter uitvoering van artikel 214 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (1964) door de Koning wordt bepaald, en dat ingevuld moet
worden volgens de daarin vermelde aanwijzingen, gewaarmerkt, gedagtekend en onderte-
kend moet worden, zodat een onjuistheid in het aangegeven bedrag in de rubriek van het
formulier waarin de bedrijfslasten moeten worden vermeld, tot gevolg heeft dat die aan-

15 okt. 1998, A.R. F.95.0084.N. nr. 446, 17 sept. 1998, A.R. F.95.0070.N. nr. 407.
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gifte onjuist is in de zin van de artikelen 214 en 334 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen (1964), en, bijgevolg, dat eiser het recht krijgt om, binnen de termijn waarin
artikel 259, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) voorziet, de
aanslag vast te stellen op een andere grondslag dan de inkomsten en de overige aangege-
ven gegevens die het onjuist heeft bevonden (artikel 245 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen [1964]) en dat het tevens een belastingverhoging kan opleggen bovenop
de belasting die verschuldigd is op het niet aangegeven inkomstengedeelte. Overeenkom-
stig artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) betreffen de verschul-
digde belasting en de belastingverhoging netto-inkomsten die, wanneer het om bedrijfsin-
komsten gaat, bepaald worden met toepassing van artikel 43 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1964). Wanneer de belastingschuldige van zijn bruto-inkomsten las-
ten aftrekt waarvan hij de werkelijkheid niet bewijst en wanneer, zoals hier, het hof van
beroep beslist dat de administratie de aangegeven bedragen mocht vervangen door een op
'redelijke wijze' gemaakte schatting, volgt daaruit dat verweerders inkomsten hoger zijn
dan de aangegeven inkomsten en dus blijkt dat er wel degelijk niet aangegeven inkomsten
bestaan in de zin van artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964).
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen "dat de (verweerders) al hun in-
komsten hebben aangegeven en dat het feit dat het beroepskarakter van bepaalde (van de)
door (hen) aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn, niet tot belastingverhoging kan
leiden" de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen (1964), zoals het hier van toepassing is, de belastingen die verschuldigd
zijn op het niet aangegeven inkomstengedeelte, vermeerderd worden met een be-
lastingverhoging in geval van onvolledige of onjuiste aangifte;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de administratie, terecht, het professi-
oneel karakter van bepaalde uitgaven van de verweerders heeft verworpen en
hun voorziening wat dat punt betreft ongegrond verklaart;

Dat het zodoende noodzakelijkerwijs beslist dat de belastingaangifte onjuist
was;

Dat het arrest, door te beslissen dat "het feit dat het beroepskarakter van be-
paalde van hun aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn, niet tot belastingver-
hoging kan leiden", artikel 334 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het "voor recht zegt dat de litigieuze

aanslagen niet tot een belastingverhoging kunnen leiden en de teruggave beveelt
van alle bedragen die in die hoedanigheid zouden zijn geïnd";

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

Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. zitting
houdend in hoger beroep.
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10 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat :
mr. M. Baltus, Brussel.

Nr. 288

1° KAMER - 10 mei 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP – OMVANG VAN DE VOORZIENING – AARD VAN DE GRIEVEN – GELIJKHEID VAN DE

BELGEN VOOR DE WET – NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE

RECHTEN EN VRIJHEDEN – ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP – GEEN VOORZIENING - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET – NIET-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN –
ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG.

3° ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE

- VERPLICHTING.

1°, 2° en 3° Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art.
26, § 1, 3 Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, te dezen een vraag of de
wetgeving  op  de  voorzieningen  in  belastingzaken  de  in  voornoemde  bijzondere  wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen1. (Artt. 377 tot 391 W.I.B. [1992];
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0023.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ber-

gen dat op 15 december 2000 is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede als volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en voor zoveel als nodig, 144 en 146 van de
Grondwet.

Aangevochten beslissingen en redenen

Het hof van beroep heeft kennisgenomen van de voorziening van eiseres tegen een be-

1 Cass., 26 juni 2000, A.R. F.99.0142.F. nr. 401.
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slissing van de directeur van de belastingen die uitspraak deed over haar bezwaarschrift
tegen aanslagen in de personenbelasting en van de conclusie waarin eiseres aanvoert :
“(eiseres) vordert de vernietiging van de litigieuze aanslagen in zoverre ze willekeurig
zijn vastgesteld, met schending van artikel 341 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992; (...) in casu zijn bepaalde tekenen en indiciën die vermeld staan in de wijzi-
gingsberichten volstrekt willekeurig; dat is het geval voor: de huishoudkosten die vastge-
steld zijn met verwijzing naar het OCMW-bestaansminimum zonder opgave van enig de-
tail over die bedragen, zodat niet kan worden nagegaan of dat bedrag rekening houdt met
gegevens die eigen zijn de gezinstoestand van (eiseres); (...) de schuldaflossing die in aan-
merking is genomen voor het jaar 1992, en vastgesteld is op grond van een vermoeden,
‘in vergelijking’ met het bedrag van die aflossing het jaar voordien; (....) bovendien moet,
ingevolge het beginsel van het jaarlijks karakter van de belastingen, de indiciaire balans
gegrond zijn op cijfergegevens betreffende de aanslagjaren waarvoor er nog een aanslag
kan worden vastgesteld; wanneer de indiciaire balans vastgesteld is voor een verkeerde re-
ferentieperiode of wanneer zij gegevens overneemt van een verlopen aanslagjaar, zijn de
daarop gebaseerde aanslagen willekeurig; in casu verwijst de administratie, m.b.t. het aan-
slagjaar 1993, naar tekenen en indiciën van 1991; ten slotte heeft de administratie het in-
diciair tekort belast als winst terwijl volgens een vaste rechtspraak het belastbaar inkomen
dat uit tekenen en indiciën blijkt een inkomen is waarvan de oorsprong onbepaald is of
een inkomen waarvan de aard niet nader is omschreven”.

Het hof van beroep doet uitspraak met toepassing van de rechtspleging die geregeld
wordt in de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 (vóór hun wijziging bij de wet van 23 maart 1999), verklaart zich, overeenkomstig
artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd om in eerste en laatste aanleg uit-
spraak te doen over het bezwaar betreffende die aanslagen en verwerpt de voorziening
van eiseres.

Die beslissing steunt op de volgende gronden: “in haar conclusie die op 6 april 2000 is
neergelegd, vordert (eiseres) voor het eerst de vernietiging van de litigieuze aanslagen op
grond dat de tekenen en indiciën die daarvoor als grondslag dienden op willekeurige wijze
zijn vastgesteld; het gaat om een nieuw bezwaar in de zin van de artikel 377, tweede lid,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; aangezien het geformuleerd is buiten
de termijnen waarin de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 voorzien, is het laattijdig en bijgevolg niet-ontvankelijk; wanneer
het hof (van beroep) dat bezwaar m.b.t. geschillen die niet regelmatig bij dat hof aanhan-
gig zijn gemaakt onderzoekt, overschrijdt het zijn bevoegdheid; doordat belastingzaken
van openbare orde zijn, moet het hof van beroep weliswaar zelf, in feite en in rechte, na-
gaan of de beslissing van de directeur, waartegen de voorziening is ingesteld, regelmatig
is, het dient evenwel, behoudens de gevallen van verval van het aanslagrecht of rechterlijk
gewijsde en de gevallen waarin aan dat hof bezwaren worden voorgelegd die gegrond zijn
op een overtreding van de wet of op een schending van de op straffe van nietigheid voor-
geschreven procedurevormen, dat onderzoek te beperken tot het geschil waarvan het heeft
kennisgenomen”.

Grieven

Krachtens de uitleggende bepaling vervat in artikel 98 van de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen, beslist de gewestelijk directeur van de
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar over de bezwaarschriften tegen aan-
slagen in  de  personenbelasting in  zijn  hoedanigheid van administratieve overheid.  De
voorziening in belastingzaken die geregeld wordt in de artikelen 377 tot 385 en 392 van
het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992  is  derhalve  het  enige  jurisdictioneel
rechtsmiddel tegen aanslagen in de personenbelasting.
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1. Eerste onderdeel

Artikel 377, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, aangezien
het, in de regel, de bezwaren niet-ontvankelijk verklaart die noch in het bezwaarschrift
werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur werden onderzocht, ontzegt de
belastingplichtigen in de personenbelasting het recht om een geschil betreffende een aan-
slag in de inkomstenbelastingen in zijn geheel voor te leggen aan een gerecht in de zin
van de artikelen 144 tot 146 van de Grondwet. Door hun dat recht te ontzeggen, voert
voornoemd artikel 377, tweede lid, ten nadele van die categorie burgers een willekeurige
discriminatie in die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Samen gelezen
met de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 voert die bepaling bovendien een willekeurig onderscheid in, dat strijdig is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tussen de belastingplichtigen in de personenbelasting
naargelang deze (i) een bezwaar aanvoeren dat berust op het verval, de miskenning van
het gezag van gewijsde of de strijdigheid van het nationaal recht met een bepaling van ge-
meenschapsrecht, dat steeds mag worden aangevoerd, (ii) een bezwaar aanvoeren dat be-
rust op iedere andere schending van de wet of op de schending van op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormvereisten, dat aangevoerd moet worden binnen de termijn waar-
in de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 voorzien of (iii) enig ander bezwaar aanvoeren dat berust op feiten die noch in het
bezwaarschrift, noch ambtshalve door de directeur zijn aangevoerd; daaruit volgt dat het
arrest, aangezien het, met toepassing van de artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en
381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het bezwaar dat eiseres in con-
clusie heeft aangevoerd en dat hierboven is weergegeven, niet-ontvankelijk verklaart, de
in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen schendt.

2. Tweede onderdeel

Door het hof van beroep aan te wijzen om kennis te nemen van die voorziening, ontzegt
de rechtspleging die wordt geregeld in de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
belastingschuldigen in de personenbelasting zonder enige redelijke grond de dubbele aan-
leg van rechtspraak die, in de regel, genoten wordt door de aan andere belastingen onder-
worpen belastingschuldigen en door de andere rechtzoekenden, met inbegrip van degenen
waarvan het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt. Die bepalin-
gen schenden bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het hof van beroep dat
zich bevoegd verklaart om in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen over het bezwaar,
schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof

2. Tweede middel

2.1. Eerste onderdeel

Overwegende dat het arrest, met toepassing van de artikelen 377, tweede lid,
378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het
bezwaar niet-ontvankelijk verklaart waarin wordt gezegd dat de administratie op
willekeurige wijze tekenen en indiciën heeft aangetoond;

Overwegende dat het onderdeel de vraag opwerpt of de voornoemde wetsbe-
palingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat ze de belas-
tingplichtigen in de inkomstenbelastingen het recht ontzeggen om een geschil
betreffende die belasting in zijn geheel voor te leggen aan een gerecht in de zin
van artikelen 144 tot 146 van de Grondwet en doordat ze willekeurige discrimi-
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naties invoeren naar gelang van het soort bezwaar dat door de belastingplichtigen
wordt aangevoerd;

Dat de in het dictum van dit arrest weergegeven prejudiciële vraag aan het Ar-
bitragehof dient te worden gesteld;

2.1. Tweede onderdeel

Overwegende dat het onderdeel de vraag opwerpt of de artikelen 377 tot 385
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 603, 1°, van het Gerech-
telijk Wetboek, zoals ze in casu van toepassing zijn, ingevolge welke het hof van
beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over het bezwaarschrift van de
belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur van de belastingen of van
de door hem gedelegeerde ambtenaar, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden doordat ze die belastingplichtige de dubbele aanleg van rechtspraak
ontzeggen die genoten wordt door zowel degenen die belastingen van een ana-
loog economisch belang verschuldigd zijn als door de rechtzoekenden waarvan
het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt;

Dat de in het dictum van dit arrest weergegeven prejudiciële vraag aan het Ar-
bitragehof dient te worden gesteld;

Overige grieven
Overwegende dat er  thans geen grond bestaat  tot  onderzoek van het  eerste

middel;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de volgende prejudiciële vragen
zal hebben beantwoord:

1. Schenden de artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
wanneer de gewestelijke directeur van de belastingen of de door hem gedelegeer-
de ambtenaar die, met toepassing van de artikelen 366 tot 375 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, uitspraak doet over een bezwaar inzake in-
komstenbelastingen, als een administratieve overheid optreedt,

a) daar ze de belastingplichtigen in de inkomstenbelastingen het recht ontzeg-
gen om een geschil betreffende een aanslag in de inkomstenbelastingen in zijn
geheel voor te leggen aan een gerecht in de zin van de artikelen 144 tot 146 van
de Grondwet;

b) daar ze zich niet ertegen verzetten dat een bezwaar dat berust op het verval,
de miskenning van het gezag van gewijsde of de strijdigheid van het nationaal
recht met een bepaling van gemeenschapsrecht, dat steeds voor het eerst voor het
hof van beroep mag worden aangevoerd, terwijl (i) ze verbieden dat buiten de in
de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 bepaalde termijn, voor het eerst  voor het hof van beroep bezwaren
worden aangevoerd die berusten op de schending van de wet of van de op straffe
van nietigheid voorgeschreven procedurevormen en (ii)  ze verbieden dat voor
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het eerst voor het hof van beroep enig ander bezwaar wordt aangevoerd dat be-
rust op feiten die noch in het bezwaarschrift, noch ambtshalve door de directeur
zijn aangevoerd? 

2. Schenden de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de gewestelijke di-
recteur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die, met toe-
passing van de artikelen 366 tot 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, uitspraak doet over een bezwaar inzake inkomstenbelastingen, als een
administratieve overheid optreedt, daar die bepalingen de belastingplichtige in de
inkomstenbelastingen het voordeel van een dubbele aanleg van rechtspraak ont-
zeggen, dat toekomt zowel aan degenen die belastingen van een gelijkwaardig
economisch belang verschuldigd zijn,  als aan de rechtzoekenden waarvan het
vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt?

10 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten :
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 289

1° KAMER - 10 mei 2002

CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — NIEUW MIDDEL - GRONDSLAG VAN HET

MIDDEL - RECHTSREGEL VAN OPENBARE ORDE - DWINGENDE RECHTSREGEL - VEREISTE FEITELIJKE

GEGEVENS - GEEN VASTSTELLING - GEVOLG.

Niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd of waarvan deze
op  eigen  initiatief  niet  heeft  kennisgenomen,  ook  al  is  het  gegrond  op  wettelijke
bepalingen die de openbare orde raken of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens
die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan1.

(CATHAY B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0038.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-

sel dat op 31 januari 2001 is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel

1 Cass., 16 nov. 1996, A.R. S.95.0121.F. nr. 312; zie Cass., 23 maart 2001, A.R. C.98.0063.N, nr.
160.
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Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 57, 1°, 58, 198, 1°, 219 van het bij koninklijk besluit van 10 april 1992

gecoördineerde Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstgenoemde bepaling zo-
als zij bestond voor de wijziging ervan bij de wet van 30 maart 1994;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest dat uitspraak doet over de voorziening van eiseres tegen de beslissing van de

directeur d.d. 11 augustus 1994 die afwijzend had beschikt op haar bezwaarschrift tegen
de ambtshalve belasting tegen de aanslagvoet van 200 pct., op het bedrag van 351.877
BEF als uitgaven in de zin van artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 en die niet worden verantwoord door het overleggen van fiches en opgaven die op-
gemaakt zijn in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt, verwerpt die voor-
ziening op de volgende gronden :

"Artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat er een on-
derscheiden aanslag wordt vastgesteld op kosten vermeld in artikel 57 die niet worden
verantwoord door fiches en opgaven en dat die aanslag gelijk is aan 200 pct. van die kos-
ten; (eiseres) bewijst niet dat zij aan die dienst die aangewezen wordt overeenkomstig ar-
tikel 297 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de fiche en de opgave vóór
30 juin 1992 heeft bezorgd, zoals voorgeschreven bij artikel 30 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Daaruit volgt dat de
bijzondere aanslag verschuldigd is. De eventuele belasting van de bedragen die geïnd zijn
door de begunstigde van de uitgaven heeft geen weerslag op de eisbaarheid van de bijzon-
dere aanslag. De belastbare bestanddelen zijn verschillend; in casu is het evenwel nuttig
de argumenten van (eiseres) te onderzoeken om aan te tonen dat haar zienswijze onsa-
menhangend is wanneer zij aanvoert, zonder zulks evenwel te bewijzen, dat de begunstig-
de van de uitgaven voor die ontvangen bedragen aan de personenbelasting onderworpen
zou zijn. Het billijkheidsargument is niet bewezen. De feitelijke argumenten staan bol van
interne tegenstrijdigheden en zijn volstrekt ongeloofwaardig".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet

en dat het genot van de rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.
Indien de artikelen 57, 1°, 198, 1°, en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992 in hun onderling verband aldus moeten uitgelegd dat ze de belastingplichtige
verbieden dat hij het bestaan en de toelaatbaarheid als persoonlijke kosten, van bedragen
die voor de begunstigden bedrijfsinkomsten vormen, op een andere manier bewijst dan
door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm
en binnen de termijn die de Koning bepaalt, en dat ze, als strafmaatregel in geval van niet-
inachtneming van dat bewijsmiddel, voorschrijven dat die niet aldus verantwoorde uitga-
ven ten name van die belastingplichtige belast worden tegen 200 pct., ook al belette zijn
onachtzaamheid de administratie niet om die inkomsten ten name van de begunstigden te
belasten, dan voeren die wetsbepalingen maatregelen in die niet in verhouding staan tot
het beoogde doel en schenden ze bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Door ze in die uitlegging toe te passen, schendt het arrest bijgevolg de artikelen 10 en
11 van de Grondwet.
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Indien, integendeel, de voornoemde bepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat ze
de belastingplichtige toestaan dat hij het bestaan en de toelaatbaarheid als persoonlijke
kosten, van bedragen die voor de begunstigden bedrijfsinkomsten vormen, op een andere
manier  bewijst  dan door  individuele fiches en een samenvattende opgave  die worden
overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt, en dat ze, als straf-
maatregel in geval van niet-inachtneming van dat bewijsmiddel, niet voorschrijven dat die
niet aldus verantwoorde uitgaven ten name van die belastingplichtige belast worden tegen
200 pct., ook al belette zijn onachtzaamheid de administratie niet om die inkomsten ten
name van de begunstigden te belasten, dan voeren die bepalingen ten nadele van die be-
lastingplichtigen geen maatregelen in die niet in verhouding staan tot het beoogde doel en
schenden ze bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het de aldus uitgelegde wetsbepalingen miskent,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en bovendien ook de voornoemde wetsbepalingen
schendt.

2. Tweede onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet

en dat het genot van de rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.
Indien de artikelen 57, 1°, 198, 1°, en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992 in hun onderling verband aldus moeten uitgelegd dat ze de belastingplichtige
verbieden dat hij het bestaan en de toelaatbaarheid als persoonlijke kosten, van bedragen
die voor de begunstigden bedrijfsinkomsten vormen, op een andere manier bewijst dan
door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm
en binnen de termijn die de Koning bepaalt, en dat ze, als strafmaatregel in geval van niet-
inachtneming van dat bewijsmiddel, voorschrijven dat die niet aldus verantwoorde uitga-
ven ten name van die belastingplichtige belast worden tegen 200 pct., ook al belette zijn
onachtzaamheid de administratie niet om die inkomsten ten name van de begunstigden te
belasten, terwijl artikel 58 van dat wetboek bepaalt dat ingeval het toekennen van geheime
commissielonen bevonden wordt tot de dagdagelijkse praktijk van de ondernemingen te
behoren, de minister van Financiën op aanvraag van de belastingplichtige kan toestaan dat
de aldus toegekende sommen als beroepskosten worden aangemerkt, onder de voorwaar-
den waarin die wetsbepaling voorziet, en de kosten ten name van de belastingplichtige
worden belast volgens een tarief dat tot 20 pct. kan worden beperkt, zodat het verschil in
behandeling tussen de twee categorieën belastingplichten die respectievelijk bedoeld wor-
den in artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in artikel 58
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 een door de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet verboden discriminatie vormt, in zoverre een belastingplichtige die mogelijk
slechts onachtzaam is geweest een minder gunstige regeling geniet in vergelijking met de
belastingplichtige die zich inlaat met praktijken waarbij geheime commissielonen worden
betaald, die niet ten name van hun begunstigden worden belast en die ten name van de be-
lastingplichtige belast kunnen worden tegen een tarief dat kan worden beperkt tot 20 pct.,
en terwijl de artikelen 57, 1°, 198, 1°, en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 in hun onderling verband in ieder geval, in zoverre ze een maatregel invoeren
die niet in verhouding staat tot het beoogde doel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden.

Daaruit volgt dat het arrest, door de artikelen 57, 1°, en 219 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 in hun onderling verband in die uitlegging toe te passen de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Indien, integendeel, de voornoemde bepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat ze
de belastingplichtige toestaan dat hij het bestaan en de toelaatbaarheid als persoonlijke
kosten, van bedragen die voor de begunstigden bedrijfsinkomsten vormen, op een andere
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manier  bewijst  dan door  individuele fiches en een samenvattende opgave  die worden
overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt, en dat ze, als straf-
maatregel in geval van niet-inachtneming van dat bewijsmiddel, niet voorschrijven dat die
niet aldus verantwoorde uitgaven ten name van die belastingplichtige belast worden tegen
200 pct., ook al belette zijn onachtzaamheid de administratie niet om die inkomsten ten
name van de begunstigden te belasten, dan voeren die bepalingen ten nadele van die be-
lastingplichtigen geen discriminatie in ten aanzien van de belastingplichtigen bedoeld in
artikel 58 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en schenden ze, bijgevolg,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het de aldus uitgelegde wetsbepalingen miskent,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en bovendien ook de voornoemde wetsbepalingen
schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat eiseres voor het hof van beroep niet heeft aangevoerd dat de

in het middel aangewezen wetsbepalingen onverenigbaar zijn met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet;

Overwegende dat het middel dat aan de feitenrechter niet is  voorgelegd of
waarvan deze op eigen initiatief niet heeft kennisgenomen, ook al is het gegrond
op wettelijke bepalingen die de openbare orde raken of dwingend zijn, niet ont-
vankelijk is wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan nood-
zakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan;

Overwegende dat uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, niet blijkt dat eiseres gewoon onachtzaam zou zijn geweest door de in
artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde fiches
en opgaven niet over te leggen en evenmin dat de administratie niet belet werd
die litigieuze inkomsten ten name van de begunstigden te belasten;

Dat die onderdelen niet-ontvankelijk zijn;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

10 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten :
mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 290
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INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — VASTSTELLING

VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSLASTEN - SCHULDVORDERINGEN -
WAARDEVERMINDERINGEN - AFTREK - REGELS VAN BOEKHOUDRECHT.

De  belastingwet  wijkt  uitdrukkelijk  af  van  de  regels  van  het  boekhoudrecht,  waar  ze
enerzijds bepaalt dat waardeverminderingen die geboekt worden op schuldvorderingen
enkel mogen worden afgetrokken als de verliezen die door die verminderingen worden
gecompenseerd, vaststaan, en waar ze anderzijds, in afwijking van die belastingregel,
bepaalt  dat  de  aftrek  van  waardeverminderingen  die  bedoeld  zijn  om waarschijnlijke
verliezen  te  dekken,  alleen  toegestaan  is  m.b.t.  de  schuldvorderingen  die  onder  het
toepassingsgebied vallen van artikel 4, § 1, 1°, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen1. (Artt. 21, 22, 5°, 23, § 1 en 44, derde lid W.I.B.
[1964]; art. 4, § 1, 1°, K.B. Uitvoering W.I.B. 1964; artt. 24, 25, 5°, 48 en 49, tweede lid
W.I.B. [1992]; art. 22, § 1, 1°, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

(INDUSTRIAL FINANCING AND INVESTMENT COMPANY N.V. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.98.0095.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 6 mei 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een cassatiemiddel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 21, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 3 november 1976, 23,

§1, gewijzigd bij de wet van 28 december 1983, en 44, eerste lid, gewijzigd bij de wet van
25 juni 1973, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);

- artikel 4, [§1], 1°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23
mei 1985; 

- voor zoveel nodig, de artikelen 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964), 167, §1, 3°, en 168, 1°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 19, derde lid, van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1976 betreffende de jaarrekeningen van de ondernemingen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat eiseres tegen de prijs van 93.660.000 BEF

obligaties heeft gekocht die voor hetzelfde nominale bedrag waren uitgegeven door de

1 Zie Cass., 21 feb. 1956 (A.C., 1956, 505) en de noot F.D.;. J. KIRKPATRICK, "Le régime fiscal des
sociétés  en  Belgique",  2e  ed,  Brussel,  1995,  nrs.  2.14,  2.15,  2.18,  2.31,  2.35,  2.36  en  2.39;  J.
KIRKPATRICK, "Convergence et divergences entre le droit comptable et le droit fiscal", in  Nouvelles
orientations  en droit  comptable,  Commission  droit  et  vie  des  affaires  de la  Faculté  de  droit  de
l'Université de Liège, Luik, 1994, pp. 115, 141 en 142.
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vennootschap Bétorix; dat Bétorix evenwel op dat ogenblik nog interest op die obligaties
verschuldigd was voor een totaalbedrag van 56.340.000 BEF; dat Bétorix en eiseres op 15
april 1987 overeengekomen zijn de bestaande obligatielening, zowel het hoofdbedrag als
de nog verschuldigde interest, om te zetten in een nieuwe obligatielening van 150.000.000
BEF als hoofdsom, die op zijn beurt interest opbrengt vanaf die schuldvernieuwing; dat
eiseres naar aanleiding van die schuldvernieuwing een meerwaarde van 56.340.000 BEF
heeft geboekt die overeenkomt met het verschil tussen het nominale bedrag van de oor-
spronkelijke  lening  (93.660.000  BEF)  en  het  nominale  bedrag  van  de  nieuwe  lening
(150.000.000 BEF); dat, gelet op de toestand van de ontlenende vennootschap, en op aan-
beveling van haar commissaris-revisor, eiseres in de rekeningen van hetzelfde boekjaar
een  waardevermindering  op  de  nieuwe  obligaties  heeft  geboekt  ten  bedrage  van
56.340.000 BEF, en aldus de boekhoudkundige waarde van de nieuwe obligaties heeft te-
ruggebracht tot de aankoopwaarde van de oorspronkelijke obligaties, beslist het arrest, om
de voorziening van eiseres te verwerpen, dat de administratie terecht de aftrek van die
waardevermindering verworpen heeft en op dat bedrag van 56.340.000 BEF ten laste van
eiseres vennootschapsbelasting heeft geheven voor het aanslagjaar 1987, op grond "dat de
grenzen waarbinnen minderwaarden (lees :  waardeverminderingen) worden vastgesteld
bij artikel 4, [§ 1], 1°, van het besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het op het be-
trokken aanslagjaar toepasselijke artikel 23, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964); dat de minderwaarden (lees : waardever-minderingen) op obligatieleningen
daarin niet begrepen zijn, zodat, krachtens de tekst zelf van de belastingwet, (eiseres) ver-
geefs haar standpunt poogt te baseren op het boekhoudrecht; dat, nu (eiseres) niet bewijst
dat het tenietgaan van haar schuldvordering tijdens het betrokken aanslagjaar vaststaat en
onherroepelijk was, het hof [van beroep] alleen maar kan vaststellen dat het op grond van
de bepalingen van de belastingwet niet mogelijk is de zogenaamde minderwaarde (lees :
waardevermindering) van een meerwaarde die in hetzelfde jaar is geboekt op financiële
producten, af te trekken van de inkomsten van het aanslagjaar en zulks noch als minder-
waarde (lees : waardevermindering) van de nominale waarde van de effecten noch als ver-
lies van één van de financiële activa van de vennootschap; dat de door [eiseres] uiteenge-
zette feitelijke overwegingen geen gronden opleveren om de toepassing van de wet te be-
twisten, te meer daar het uit het verslag van de revisor van 25 maart 1988 niet gebleken is
[...] dat de schuldvordering wel degelijk tenietgegaan was op de dag waarop de rekenin-
gen werden afgesloten".

en op de gronden, die het uit de bestreden beslissing van de directeur overneemt, "dat,
krachtens de belastingwet, de obligaties met het oog op de belastingen op de balans moe-
ten worden geboekt tegen de investeringswaarde of kostprijs (aankoop- of inschrijvings-
prijs), tenzij de verkoopwaarde ervan lager is, in welk geval die verkoopwaarde in aan-
merking kan worden genomen; dat uit artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) volgt dat de verkoopwaarde van de effecten die niet op de beurs worden ge-
noteerd moet overeenkomen met de waarschijnlijke waarde waartegen ze onder normale
omstandigheden zouden worden verhandeld; [...] dat [eiseres] het bewijs niet heeft gele-
verd dat zich tijdens het boekjaar gebeurtenissen hebben voorgedaan die zouden kunnen
verklaren  waarom  de  bij  de  akte  van  15  april  1987  aangegane  obligatielening  van
150.000.000 BEF, tussen die datum en 31 oktober 1987, datum van haar balans,  met
56.340.000 BEF in waarde is gedaald".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig te verklaren, enerzijds, dat waardeverminderingen van in obligaties

belichaamde schuldvorderingen voor aftrek alleen in aanmerking komen op voorwaarde
dat "bewezen wordt dat het tenietgaan van [de] schuldvordering tijdens het betrokken aan-
slagjaar vaststaand en onherroepelijk is", en, anderzijds, "dat, krachtens de belastingwet,
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de obligaties op de balans worden geboekt tegen de investeringswaarde of tegen de kost-
prijs (aankoop- of inschrijvingsprijs), tenzij de verkoopwaarde ervan lager is, in welk ge-
val die verkoopwaarde in aanmerking dient te worden genomen; dat uit artikel 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat de verkoopwaarde van de effecten
die niet op de beurs worden genoteerd moet overeenkomen met de waarschijnlijke waarde
waartegen ze  onder  normale omstandigheden zouden worden verhandeld";  die tweede
verklaring impliceert immers dat waardeverminderingen van obligaties van de belastbare
inkomsten mogen worden afgetrokken zonder dat het tenietgaan van de in die obligaties
belichaamde schuldvordering vaststaat en onherroepelijk is; die tegenstrijdigheid in de re-
dengeving staat gelijk met een gebrek aan motivering (schending van artikel 149 van de
Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Tenzij de belastingwet het uitdrukkelijk anders bepaalt, worden de belastbare winsten

van de ondernemingen vastgesteld overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht; in de
regel kunnen de waardeverminderingen die op activa zijn geboekt overeenkomstig de re-
gels van het boekhoudrecht worden afgetrokken van de belastbare winst; dat geldt met
name voor de waardeverminderingen, die, overeenkomstig de regels van dat recht, wor-
den geboekt op de aankoopprijs van de activa waarvan het gebruik niet beperkt is in de
tijd, zelfs als het tenietgaan van dat bestanddeel van de activa niet onherroepelijk is en
vaststaat; artikel 4, [§1], 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) naar luid waarvan de waardeverminderingen moeten be-
stemd zijn om verliezen het hoofd te bieden die "uitsluitend betrekking hebben op niet in
obligaties  of  andere  gelijkaardige  effecten  op  naam  of  aan  toonder  verdeelde
vorderingen", is niet bedoeld om, in afwijking van de regels van het boekhoudrecht, de af-
trek te verbieden van de waardeverminderingen die op alle andere activa zijn geboekt; die
bepaling heeft geen ander doel dan vast te stellen binnen welke grenzen en onder welke
specifieke voorwaarden de waardeverminderingen die geboekt zijn op niet in obligaties of
andere gelijkaardige effecten belichaamde vorderingen, aftrekbaar zijn.

Daaruit volgt dat het arrest de beslissing waarbij de aftrek geweigerd wordt van de door
eiseres op haar nieuwe obligaties van de vennootschap Bétorix geboekte waardeverminde-
ring niet naar recht heeft kunnen verantwoorden door de overweging dat die bepaling de
grenzen waarbinnen de minderwaarden (lees : waardeverminderingen) mogen worden af-
getrokken worden vastgesteld en dat de minderwaarden (lees : waardeverminderingen)
van obligatieleningen daarin niet begrepen zijn (schending van artikel 4, [§1], 1°, van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1985, en, voor zoveel no-
dig, schending van artikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964),
gewijzigd bij de wet van 28 december 1983).

3. Derde onderdeel
Indien artikel 4, [§1], 1°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van

het Wetboek van de Inkomstenbelatingen (1964), gewijzigd bij het koninklijk besluit van
23 mei 1985, aldus moet worden uitgelegd dat het, in afwijking van de regels van het
boekhoudrecht, en behoudens onherroepelijk en vaststaand verlies, de aftrek uitsluit van
de waardeverminderingen die zijn geboekt op alle activa behalve de niet in obligaties of
andere gelijkaardige effecten op naam of aan toonder belichaamde vorderingen, dan is die
bepaling in zoverre aangetast door machtsoverschrijding; die bepaling is immers inge-
voerd ter uitvoering van artikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964), dat, zoals het is gewijzigd bij de wet van 28 december 1983, bepaalt dat "binnen
de grenzen en onder de voorwaarden die de Koning bepaalt niet als winst worden aange-
merkt, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en lasten die worden
geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten welke volgens
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de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn"; door aan de Koning de be-
voegdheid toe te kennen te bepalen binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de
waardeverminderingen niet als winsten worden beschouwd, heeft noch artikel 23 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat uitsluitend geldt voor waardeverminde-
ringen van niet door effecten belichaamde schuldvorderingen, noch enige andere wetsbe-
paling aan de Koning de bevoegdheid verleend om, behoudens het geval van onherroepe-
lijk en vaststaand verlies, de aftrek te verbieden van de waardeverminderingen die zijn ge-
boekt op alle activa behalve de in obligaties of andere gelijkaardige effecten belichaamde
schuldvorderingen; indien artikel 4 [1, §1],  1°, van het koninklijk besluit  van 4 maart
1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het is ge-
wijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1985, aldus moet worden uitgelegd, heeft het
arrest niet op grond daarvan de aftrek van de litigieuze waardevermindering wettig kun-
nen verbieden (schending van artikel 159 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, van ar-
tikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij de wet
van 28 december 1983).

4. Vierde onderdeel
Het verbod om, behoudens onherroepelijk en vaststaand verlies, de waardeverminderin-

gen die zijn geboekt op alle activa, behalve de niet in obligaties of andere gelijkaardige ef-
fecten belichaamde schuldvorderingen, af te trekken van de belastbare winst impliceert
dat een niet redelijk te rechtvaardigen onderscheid wordt gemaakt tussen de belasting-
plichtigen al naargelang zij genoodzaakt zijn waardeverminderingen te boeken op niet in
obligaties of andere gelijkaardige effecten belichaamde schuldvorderingen dan wel op alle
andere activa; indien artikel 4, [§1], 1°, van voormeld koninklijk besluit de aftrek van die
waardeverminderingen uitsluit,  dan schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet; indien artikel 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de
Koning machtigt om de aftrek van die waardeverminderingen te verbieden, dan schendt
die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; door de beslissing te gronden op die
aldus uitgelegde bepalingen, schendt het arrest  derhalve de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

5. Vijfde onderdeel
In de regel kunnen van de belastbare inkomsten worden afgetrokken, de waardevermin-

deringen, die overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht geboekt zijn op de aan-
koopprijs van de activa waarvan het gebruik niet beperkt is in de tijd, aangezien die waar-
deverminderingen het gevolg zijn van gebeurtenissen die tijdens het belastbare tijdvak
zijn voorgevallen; de litigieuze waardevermindering kon derhalve van de belastbare in-
komsten worden afgetrokken, indien zij, zoals eiseres in haar conclusie betoogde, over-
eenkwam met het verschil tussen de nominale waarde en de werkelijke waarde van de
nieuwe obligaties bij de aankoop ervan bij akte van 15 april 1987; het arrest verantwoordt
derhalve niet naar recht de beslissing waarbij de aftrek van de litigieuze waardeverminde-
ring geweigerd wordt op grond van de uit de bestreden beslissing overgenomen overwe-
ging dat eiseres "het bewijs niet heeft geleverd dat zich tijdens het boekjaar gebeurtenis-
sen hebben voorgedaan die zouden kunnen verklaren waarom de bij akte van 15 april
1987 aangegane obligatielening van 150.000.000 BEF, tussen die datum en 31 oktober
1987, datum van haar balans, met 56.340.000 BEF in waarde is gedaald" (schending van
de artikelen 21, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 3 november 1976, en 44,
eerste lid, gewijzigd bij de wet van 25 juni 1973, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) en, voor zoveel nodig, van de artikelen 265 van dat wetboek, 167, §1, 3°,
a, en 168, 1°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) en 19, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 ok-
tober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen).

IV. Beslissing van het Hof
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderzoek van de in het onderdeel aangevoerde tegen-

strijdigheid de uitlegging vereist van de bepalingen van de belastingwet waarvan
het arrest zowel op eigen gronden als op die welke het uit de beslissing van de
directeur overneemt toepassing maakt;

Dat die grief niet gelijkstaat met een gebrek aan redengeving en derhalve geen
verband houdt met het bij artikel 149 van de Grondwet voorgeschreven vormver-
eiste;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, uit de artikelen 21, 22, 5°, en 44, derde lid, van

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals ze van toepassing waren
op het geschil, volgt dat een schuldvordering in de regel deel uitmaakt van de be-
lastbare winsten van een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming, aange-
zien het op het einde van het belastbare tijdvak niet zeker is dat die schuldvorde-
ring niet geheel of ten dele kan worden geïnd;

Overwegende dat, anderzijds, naar luid van artikel 23, §1, van genoemd wet-
boek, zoals het op het litigieuze aanslagjaar van toepassing is, niet als winst wor-
den aangemerkt, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en
lasten die binnen de door de Koning bepaalde grenzen worden geboekt om het
hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten welke volgens de aan
de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn;

Dat het te dezen toepasselijke artikel 4, §1, 1°, van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) dienaangaande
bepaalt dat de bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk geboekte waardever-
minderingen uit de winst van het belastbaar tijdperk worden gesloten op voor-
waarde dat de verliezen ter bestrijding waarvan die waardeverminderingen be-
stemd zijn, uiteraard als beroepsverliezen aftrekbaar zijn en uitsluitend betrek-
king hebben op niet in obligaties of andere gelijkaardige effecten op naam of aan
toonder verdeelde vorderingen;

Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat de belastingwet
uitdrukkelijk afwijkt van de regels van het boekhoudrecht, enerzijds, door de af-
trek  van  op  schuldvorderingen  geboekte  waardeverminderingen  alleen  toe  te
staan op voorwaarde dat de verliezen die door voornoemde aftrek worden ge-
compenseerd vaststaan, anderzijds, door, in afwijking van die belastingregel, de
aftrek van waardeverminderingen die bestemd zijn om waarschijnlijke verliezen
het hoofd te bieden, alleen toe te staan voor de schuldvorderingen die onder het
toepassingsgebied van bovenvermeld artikel 4, § 1, 1°, vallen;

Overwegende dat die onderdelen berusten op de verklaring dat de belastingwet
alleen van de regels van het boekhoudrecht afwijkt voor de aftrek van de waarde-
verminderingen waarop dat artikel 4, §1, 1°, blijkens de bewoordingen ervan,
van toepassing is en dus faalt naar recht;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede en derde onderdeel van het
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middel volgt dat de artikelen 23, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en 4, §1, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat wetboek
alleen van toepassing zijn op de schuldvorderingen die uitdrukkelijk vallen onder
het toepassingsgebied van die artikelen waarin ze aan minder strikte voorwaar-
den zijn onderworpen, en dat het verbod om de waardeverminderingen die zijn
geboekt op niet in obligaties of andere gelijkaardige effecten op naam of aan
toonder belichaamde schuldvorderingen af te trekken, niet gegrond is op die be-
palingen maar op de bepalingen in de belastingwet waarbij uitdrukkelijk wordt
afgeweken van de regels van het boekhoudrecht betreffende de vaststelling van
de belastbare winsten van de ondernemingen;

Dat het in het onderdeel aangeklaagde onderscheid derhalve niet berust op de
loutere toepassing van de bepalingen die het vermeldt;

Dat het onderdeel, nu het niet preciseert uit welke andere regels, bedoeld in ar-
tikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de
schending voortvloeit van de grondwetsbepalingen die het aanvoert, niet ontvan-
kelijk is; 

En overwegende dat, nu het onderdeel niet ontvankelijk is, de vraag die wordt
gesteld tot staving van de erin uiteengezette grief, niet dient te worden gesteld
aan het Arbitragehof; 

Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het tweede, derde en vierde onderdeel vergeefs bekriti-

seerde gronden de beslissing van het hof van beroep voldoende verantwoorden;
Dat het onderdeel, nu het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen

van het arrest, zoals eiser betoogt, zonder belang en dus niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever :  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 291

3° KAMER - 13 mei 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN

WEDERTEWERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GETROFFENE - GENEZING - BESLISSING -
KENNISGEVING - VORDERING IN RECHTE - TERMIJN - AARD - GEVOLG.

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALLERLEI - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
GETROFFENE - GENEZING - BESLISSING - KENNISGEVING - VORDERING IN RECHTE - TERMIJN -
AARD - GEVOLG.
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3º VERJARING — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVAL - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
GETROFFENE - GENEZING - BESLISSING - KENNISGEVING - VORDERING IN RECHTE - TERMIJN -
AARD.

1º, 2° en 3° De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid
langer  dan  zeven  dagen  duurt,  kan  tegen  de  beslissing  waarbij  hij  zonder  blijvende
arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een vordering in rechte instellen binnen
drie  jaar  na  de  datum  van  de  kennisgeving  van  die  beslissing  door  de
arbeidsongevallenverzekeraar;  de termijn  voor het instellen van die vordering is geen
verjaringstermijn  en  kan  gestuit  noch  geschorst  worden1.  (Art.  72,  tweede  lid
Arbeidsongevallenwet)

(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN DE FEDERALE VERZEKERINGEN
T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0145.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 26 februari 2001 ge-

wezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De feiten van de zaak, zoals ze blijken uit het bestreden arrest en uit de stuk-

ken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt
worden samengevat :

Op 11 mei 1992 overkwam verweerder een arbeidsongeval waardoor hij van
12 tot en met  19 mei 1992 volledig arbeidsongeschikt werd.  Hij hervatte het
werk op 20 mei 1992.

Eiseres, die de arbeidsongevallenverzekeraar van zijn werkgever was, gaf hem
op 1 oktober 1992 kennis van haar beslissing tot genezenverklaring zonder blij-
vende arbeidsongeschiktheid.

In mei 1995 onderging eiser, die kloeg over pijn, een heelkundige ingreep die
pathologische verschijnselen aan het licht heeft gebracht die zijns inziens in ver-
band staan met het ongeval.

Daar eiseres weigerde een vergoeding te betalen, dagvaardde verweerder haar
op 19 oktober 1995 voor de arbeidsrechtbank.

IV. Middel
Eiseres voert één middel aan. 

1 Zie Cass., 23 jan. 1995, A.R. S.94.0047.F, nr. 32; 17 dec. 2001, A.R. S.00.0048.F, nr. 708; W. 1
aug 1985 houdende sociale bepalingen, Kamer, memorie van toelichting bij het wetsontwerp, artt.
109  tot  110  (latere  artt.  110  tot  111),  Pasin.  1985,  p.  1336;  zie  ook  art.  24,  eerste  lid
Arbeidsongevallenwet; art. 2, tweede lid K.B. 16 dec. 1987.
Hierbij kan worden opgemerkt dat de beide leden van art. 72 Arbeidsongevallenwet in soortgelijke
bewoordingen zijn gesteld, terwijl de artt.  69 tot 71 van genoemde wet daarentegen uitdrukkelijk
verwijzen naar het begrip verjaring.
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Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 24, inzonderheid eerste lid (gewijzigd bij artikel 91 van de wet van 1 au-

gustus 1985), 69, 70 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (welk artikel
72 is gewijzigd bij de artikelen 110 en 111 van de wet van 1 augustus 1985);

- de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van
artikel 24, eerste lid, van de wet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de door verweerder bij dagvaarding van 19 oktober 1995 ingestelde

rechtsvordering ontvankelijk en beveelt een deskundigenonderzoek alvorens verder uit-
spraak te doen. Daartoe voert het de volgende gronden aan :

"Het geschilpunt betreffende de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke eis houdt ver-
band met de omschrijving van die eis.

De rechter dient dus eerst na te gaan of het hier gaat over een eis tot herziening, ge-
grond op artikel 72, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dan wel
over een eis waarbij een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende letsels wordt
betwist of nog over een eis tot betaling van de wettelijke vergoedingen (of een combinatie
van die twee eisen).

Hoewel [verweerder] in de door hem bij de arbeidsrechtbank neergelegde eerste con-
clusie een zekere dubbelzinnigheid liet bestaan over de grondslag van zijn rechtsvorde-
ring, aangezien hij de verjaringstermijn in de eerste plaats koppelde aan een in 1995 ge-
beurd arbeidsongeval en slechts in de tweede plaats aan het arbeidsongeval van 11 mei
1992, dient toch te worden vastgesteld dat hij in de dagvaarding de klachten van mei 1995
uitdrukkelijk in verband bracht met een terugkeer van de door het arbeidsongeval van 11
mei 1992 veroorzaakte klachten.

In zijn appèlconclusie betwist hij aangifte te hebben gedaan van een in 1995 gebeurd
ongeval.

Dat zich in 1995 een arbeidsongeval heeft voorgedaan kan worden uitgesloten, aange-
zien de partijen het erover eens zijn dat er geen plotselinge gebeurtenis is voorgevallen die
een voor het bestaan van een arbeidsongeval vereist letsel had kunnen veroorzaken of ver-
ergeren.

Het is dan ook ten onrechte dat [eiseres] meent de veronderstelling dat zich in mei 1995
een arbeidsongeval heeft voorgedaan subsidiair te moeten weerleggen.

Artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet, enerzijds, in de
mogelijkheid een eis in te stellen tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wij-
ziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan
de gevolgen van het ongeval (eerste lid) en, anderzijds, in de mogelijkheid een rechtsvor-
dering in te stellen tegen de in artikel 24 (tweede lid) bedoelde beslissing tot genezenver-
klaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Ingeval van betwisting van de beslissing tot genezenverklaring kan een eis tot herzie-
ning worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van drie jaar die ingaat vanaf de dag
waarop de beslissing over de betwisting kracht van gewijsde zal hebben verkregen.

In de twee, in artikel 72, eerste en tweede lid, bedoelde gevallen bedraagt de termijn
voor het instellen van de rechtsvordering drie jaar.

De aard van die termijn is evenwel verschillend, gelet op de aard van de rechtsvorderin-
gen.
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De rechtsvordering tot herziening, als bedoeld in artikel 72, eerste lid, kan maar worden
ingesteld wanneer de oorspronkelijke beslissing waarbij de graad van de blijvende ar-
beidsongeschiktheid of het ontbreken van een dergelijke ongeschiktheid wordt vastgesteld
niet wordt betwist.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de voor het instellen van de eis tot herzie-
ning bepaalde termijn geen verjaringstermijn maar een vaste termijn is die de openbare
orde raakt, die niet kan worden verlengd of geschorst en waarvan het verstrijken het ver-
val van het recht tot gevolg heeft (in die zin Cass., 6 november 1974, RW, 1975, 1771; 1
september 1993, CDS, 1993, 308; 23 januari 1995, CDS 1995, 166; A. Lindemans, Verja-
ring in het sociale zekerheidsrecht, Kluwer, 1994, 209; L. Van Gossum, Les accidents du
travail, De Boeck, 1989, 83).

Anders dan bij de rechtsvordering tot herziening is de in artikel 72, tweede lid, bedoel-
de rechtsvordering gericht tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende ar-
beidsongeschiktheid en houdt ze geen verband met een latere en niet te voorziene wijzi-
ging van de toestand van de getroffene. Ze staat dus niet gelijk met een eis tot herziening.

De termijn voor het instellen van een dergelijke rechtsvordering kan dus niet worden
beschouwd als een herzieningstermijn stricto sensu.

De vraag rijst of het hier een verjaringstermijn betreft zoals die welke wordt bedoeld in
artikel 69 van de wet naar luid waarvan de rechtsvordering tot betaling van de vergoedin-
gen verjaart na drie jaar ... en of die termijn overeenkomstig artikel 70 kan worden ver-
lengd of geschorst.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat artikel 70 enkel verwijst naar de
verjaringstermijnen van artikel 69 en dat de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet be-
treffende de verjaring de openbare orde raken en op beperkende wijze moeten worden uit-
gelegd (Cass., 17 oktober 1988, JTT, 1989, 105; Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-
1983, 836; Cass., 6 september 1982, Arr. Cass., 1982-1983, 12).

Toepassing op onderhavig geval :
[Verweerder] omschrijft zijn rechtsvordering als een eis waarbij de beslissing tot gene-

zenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid wordt betwist en als een eis tot be-
taling van de daaraan verbonden vergoedingen.

Die omschrijving is geenszins onverenigbaar met het onderwerp van de vordering zoals
het is omschreven in de dagvaarding waarin niet vermeld staat dat de beslissing tot gene-
zenverklaring niet werd betwist en waarin geen gewag werd gemaakt van een nieuw en
niet te voorzien gegeven - een terugval impliceert niet noodzakelijk een nieuw gegeven.

Over de beslissing tot genezenverklaring is nooit een uitdrukkelijk akkoord bereikt en
de aangifte van de terugval is gedaan op een ogenblik waarop de termijn om de beslissing
tot genezenverklaring te betwisten nog niet verstreken was.

Uitdrukkelijk is verzocht om de vaststelling van de tijdvakken en de graad van tijdelij-
ke en blijvende arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum, het basisloon.

In het verslag van dokter Thomas waarnaar in de dagvaarding wordt verwezen staat te
lezen dat sedert het ongeval van 1992 atypische rugpijnen zijn opgetreden, en, in de door
hem bij de eerste rechter neergelegde aanvullende conclusie, maakt (verweerder) gewag
van een attest van zijn behandelend geneesheer, dokter Vercruysse, dat in 1992 weliswaar
aan (eiseres) werd toegezonden - maar niet is overgelegd - waarin zware arbeid wordt ver-
boden, wat onverenigbaar lijkt te zijn met een akkoord over de genezenverklaring zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid.

Dus blijkt (verweerder) met de door hem op 19 oktober 1992 (lees : 1995) ingestelde
rechtsvordering wel degelijk de bedoeling te hebben gehad de beslissing tot genezenver-
klaring te betwisten.
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[Eiseres] heeft zich daarin trouwens niet vergist, aangezien zij, in de door haar bij de
arbeidsrechtbank neergelegde eerste conclusie, de rechtsvordering heeft aangemerkt als
een betwisting van de beslissing tot genezenverklaring.

De door [verweerder] aan de rechtsvordering gegeven omschrijving kan derhalve in
aanmerking worden genomen.

Zoals uitdrukkelijk zowel in de dagvaarding als in de conclusie is uiteengezet, volgt uit
de omschrijving van het onderwerp van de eis dat het hier zowel gaat over een rechtsvor-
dering die gericht was tegen de beslissing tot genezenverklaring als over een rechtsvorde-
ring tot betaling van de vergoedingen wegens de door het arbeidsongeval van 11 mei 1992
veroorzaakte arbeidsongeschiktheid (in die zin, T.T. Brugge, 21 april 1995, RW, 1995-
1996, 608).

Artikel 69 van de wet van 10 april 1971 slaat onder meer op alle rechtsvorderingen tot
betaling van de wegens een arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen, zonder enig on-
derscheid naargelang van de reden van de niet-betaling van die vergoedingen (Cass., 18
november 1996, Arr. Cass., 1996, 1051).

Die rechtsvorderingen verjaren door verloop van drie jaar.
Artikel 70 van genoemde wet bepaalt dat de verjaringen bepaald bij artikel 69 op de ge-

wone wijzen worden geschorst of gestuit, maar het voorziet tevens in bijzondere wijzen
van stuiting zoals een ter post aangetekende brief...

Artikel 70 moet dus worden toegepast op de door [verweerder] ingestelde rechtsvorde-
ring.

Indien de rechter er anders over zou beslissen, zou zulks tot gevolg hebben dat een dis-
criminatie zou worden gemaakt tussen de personen wier rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen gegrond is op een betwisting van een beslissing tot genezenverklaring
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en die wier rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen gegrond is op een betwisting van een beslissing waarbij een graad van ar-
beidsongeschiktheid is aangenomen, die te laag bevonden wordt.

Daaruit volgt dat de rechtsvordering waarbij [verweerder] de beslissing tot genezenver-
klaring betwist en tegelijkertijd de betaling vordert van de wegens het arbeidsongeval van
11 mei 1992 verschuldigde vergoedingen rechtsgeldig is gestuit  door de aangetekende
brief die haar vakbond in augustus 1995 aan [eiseres] heeft gezonden.

Derhalve was de bij de dagvaarding van 19 oktober 1995 ingestelde rechtsvordering
ontvankelijk.

Alvorens verder uitspraak te doen over de zaak zelf acht het [arbeids]hof het nodig het
advies in te winnen van een geneesheer-deskundige wiens opdracht in het dictum van on-
derhavig arrest zal worden omschreven".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het arrest grondt aldus de beslissing hierop dat de eis van verweerder geen eis tot her-

ziening van de wegens het ongeval van 11 mei 1992 verschuldigde vergoedingen is maar
een tegen de beslissing tot genezingverklaring gerichte rechtsvordering is die gekoppeld is
aan een rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen wegens de door dat ongeval ver-
oorzaakte arbeidsongeschiktheid.

Nochtans is er grond tot herziening van de vergoeding wegens een arbeidsongeval we-
gens wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid, wanneer de verandering in de ge-
zondheidstoestand van de getroffene het gevolg is van het arbeidsongeval.

De verergering van een letsel, zelfs als ze niet door het ongeval is veroorzaakt, kan aan-
leiding geven tot herziening wanneer die verergering het gevolg is van het ongeval.



1276 HOF VAN CASSATIE 13.5.02 - Nr. 291 

Er is enkel sprake van betwisting van de beslissing tot genezenverklaring wanneer de
getroffene, zonder dat in zijn toestand een wijziging is opgetreden, de conclusies betwist
die in de beslissing tot genezenverklaring zijn getrokken uit zijn toestand zoals die was
ten tijde van die beslissing, dat is, te dezen, 1 oktober 1992.

De bij de dagvaarding van 19 oktober 1995 ingestelde oorspronkelijke eis strekte ertoe
"[eiseres] te doen veroordelen om aan [verweerder] de vergoedingen te betalen wegens de
algehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die het gevolg was van de terugval van 22
mei 1995, die in verband stond met het ongeval van 11 mei 1992, alsook de vergoedingen
voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf de consolidatie-datum ...",  op
grond "dat [verweerder] een terugval heeft gekend vanaf 22 mei 1995; dat de adviserend
geneesheer van [eiseres] van oordeel is dat die terugval niet in verband staat met het onge-
val van 11 mei 1992; dat [verweerder] zich niet bij die beslissing kan aansluiten".

Verweerder baseerde zijn eis aldus op de wijziging van zijn gezondheidstoestand die
het gevolg was van de terugkeer van zijn klachten, met dien verstande dat het geschil tus-
sen de partijen enkel liep over het bestaan van een verband tussen die wijziging en het
oorspronkelijk ongeval en niet op de conclusies die de beslissing tot genezenverklaring
had getrokken uit zijn toestand, zoals die was op 1 oktober 1992.

Het arrest wijst erop "dat [verweerder] in de dagvaarding de klachten van mei 1995
klaar en duidelijk in verband heeft gebracht met een terugkeer van de door het ongeval
van 11 mei 1992 veroorzaakte klachten", maar beslist dat "een terugval niet noodzakelijk
een nieuw gegeven impliceert" zonder evenwel te dezen het bestaan van een dergelijk ge-
geven uit te sluiten.

In elk geval komt de terugkeer van de klachten van de getroffene neer op een wijziging
in zijn gezondheidstoestand.

Daaruit volgt dat het arrest, door de eis van verweerder niet aan te merken als een eis
tot herziening van zijn vergoedingen

1° weigert de eis in de dagvaarding van 19 oktober 1995 te bestempelen als een eis tot
herziening, ofschoon ze die bevat, en ze omschrijft als een eis tot betwisting van de beslis-
sing tot genezenverklaring, ofschoon ze die niet bevat, en, door daaraan aldus een draag-
wijdte te verlenen die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, de bewijskracht ervan
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

2° het wettelijk begrip eis tot herziening miskent, nu het weigert de eis van verweerder,
gegrond op de wijziging van zijn gezondheidstoestand, die het gevolg is van de terugkeer
van zijn klachten, aldus te omschrijven (schending van het in het middel vermelde artikel
72, eerste lid, van de wet van 10 april 1971);

3° het wettelijk begrip rechtsvordering tot betwisting van de beslissing tot genezenver-
klaring miskent door de eis van verweerder aldus te bestempelen, ofschoon laatstgenoem-
de de conclusies niet betwistte die de beslissing tot genezenverklaring had getrokken uit
zijn toestand op 1 oktober 1992, maar zich beriep op de wijziging van die toestand ten ge-
volge van de terugkeer van zijn klachten in mei 1995 (schending van de artikelen 24, eer-
ste lid, en 72, tweede lid, van de wet van 10 april 1971, en van de artikelen 1 tot 3 van het
koninklijk besluit van 16 december 1987 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van die
wet);

4° ten gevolge van de sub 1° tot 3° aangeklaagde onwettigheden ten onrechte weigert
de vaste termijn als bedoeld in het in het middel vermelde artikel 72, eerste lid, van de wet
van 10 april 1971 toe te passen op de eis van verweerder (schending van de in het middel
vermelde bepalingen, andere dan die van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 72,
eerste lid, van de wet van 10 april 1971).

2. Tweede onderdeel
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Ook al  zou,  subsidiair,  moeten worden aangenomen dat  de eis  van verweerder een
rechtsvordering is, gericht tegen de beslissing tot genezenverklaring die hem op 1 oktober
1992 ter kennis werd gebracht, dan nog had die eis alleen ontvankelijk kunnen zijn indien
ze was ingesteld binnen de termijn van drie jaar te rekenen van die kennisgeving, welke
termijn wordt voorgeschreven bij het in het middel vermelde artikel 72, tweede lid, van de
wet van 10 april 1971.

Die termijn is evenals die welke bij artikel 72, eerste lid, van genoemde wet is voorge-
schreven voor de eisen tot herziening, een vaste termijn die niet kan worden gestuit.

De verjaringstermijn van drie jaar die bij artikel 69 van de wet van 10 april 1971 is
voorgeschreven voor de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen is niet van toe-
passing op de eis tot betaling van vergoedingen die gebaseerd is op de gegrondbevinding
van een eis waarbij een genezenverklaring wordt betwist, aangezien de betaling van der-
gelijke vergoedingen veronderstelt dat de eis waarbij de genezenverklaring wordt betwist
is ingesteld binnen de bij artikel 72, tweede lid, van die wet voorgeschreven vaste termijn
van drie jaar.

Het  in  het  middel  vermelde artikel  72,  tweede lid,  in  fine  bepaalt  dat,  ingeval  een
rechtsvordering wordt ingesteld tegen de beslissing tot genezenverklaring, de eis tot beta-
ling van de vergoedingen moet worden ingesteld, niet binnen de in artikel 69 van de wet
bepaalde termijn van drie jaar, maar binnen de drie jaar die volgen op de datum van de in
artikel 24 bedoelde beslissing.

Daaruit volgt dat het arrest, nu het ten onrechte beslist dat de termijn van drie jaar, be-
doeld in het in het middel vermelde artikel 72, tweede lid, een verjaringstermijn was, ter-
wijl het een vaste termijn is die niet kan worden gestuit, voornoemd artikel 72, tweede lid,
schendt, en dat het, nu het de rechtsvordering van verweerder ontvankelijk verklaart, of-
schoon de bij dat artikel 72, tweede lid, bepaalde vaste termijn en de in fine van dat twee-
de lid voorgeschreven termijn verstreken waren, en, nu het ten onrechte beslist dat de op
de gegrondbevinding van die rechtsvordering gebaseerde eis tot betaling van vergoedin-
gen onderworpen was aan de in artikel 69 van de wet van 10 april 1971 bepaalde verjaring
en niet aan de in artikel 72, tweede lid, van die wet bepaalde termijnen, de in het middel
vermelde bepalingen van die wet, inzonderheid de artikelen 24, 69, 70 en 72, tweede lid,
schendt.

3. Derde onderdeel
Ook al zou subsidiair moeten worden aangenomen dat de rechtsvordering van verweer-

der een rechtsvordering was, gericht tegen de beslissing tot genezenverklaring en dat de
termijn die voor dergelijke rechtsvorderingen wordt voorgeschreven bij het in het middel
vermelde artikel 72, tweede lid, een verjaringstermijn en geen vaste termijn zou zijn, dan
nog zou die verjaringstermijn alleen kunnen worden gestuit door de in de artikelen 2242
tot 2248 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde stuitingsgronden naar gemeen recht en niet
door de toezending van een aangetekende brief, die een bijzondere stuitingsgrond is welke
bij artikel 70 van de wet van 10 april 1971 uitsluitend wordt voorgeschreven voor de bij
artikel 69 van die wet bepaalde verjaringen.

De bij dat artikel 69 voor de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen voorge-
schreven verjaringstermijn van drie jaar is niet van toepassing op de eis tot betaling van
vergoedingen die gebaseerd is op de beslissing waarbij een eis tot betwisting van de gene-
zenverklaring gegrond bevonden is,  aangezien de betaling van dergelijke vergoedingen
veronderstelt dat de eis tot betwisting van de beslissing wordt ingesteld binnen de bij arti-
kel 72, tweede lid, van de wet van 10 april 1971 voorgeschreven termijn van drie jaar, ook
al is die termijn een verjaringstermijn, en aangezien voornoemd artikel 72, tweede lid, in
fine preciseert dat de eis tot betaling van vergoedingen in dat geval moet worden ingesteld
binnen de drie jaar die volgen op de dag van de in artikel 24 bedoelde kennisgeving en
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niet binnen de bij artikel 69 van de wet bepaalde verjaringstermijn.
Daaruit volgt dat het arrest, nu het beslist "dat de rechtsvordering waarbij [verweerder]

de genezenverklaring betwist en tegelijkertijd de betaling vordert van de wegens het ar-
beidsongeval van 11 mei 1992 verschuldigde vergoedingen rechtsgeldig is gestuit door de
aangetekende brief die zijn vakbond in augustus 1995 aan [eiseres] heeft gezonden",

1° ten onrechte de in artikel 69 van de wet van 10 april 1971 bedoelde verjaringstermijn
toepast op de door verweerder op grond van artikel 72, tweede lid, van die wet tegen de
beslissing tot genezenverklaring ingestelde rechtsvordering (schending van de in het mid-
del vermelde bepalingen van de wet van 10 april 1971, inzonderheid van de artikelen 69,
70 en 72, tweede lid);

2° ten onrechte weigert de bij artikel 72, tweede lid, van die wet en inzonderheid de bij
artikel 72, tweede lid, in fine voorgeschreven bijzondere termijn toe te passen op verweer-
ders eis tot betaling van vergoedingen (schending van de in het middel vermelde bepalin-
gen van de wet van 10 april 1971, inzonderheid van de artikelen 24, eerste lid, 69, 70 en
72, tweede lid);

3° ten onrechte de bijzondere stuitingsgrond die bij artikel 70 van de wet van 10 april
1971 alleen is voorgeschreven voor de bij artikel 69 van die wet bepaalde verjaringen toe-
past op de bij artikel 72, tweede lid, bepaalde termijnen (schending van dezelfde wetsbe-
palingen, inzonderheid artikel 70);

4° ten gevolge van de sub 1° tot 3° aangeklaagde onwettigheden de rechtsvordering van
verweerder ten onrechte ontvankelijk verklaart (schending van alle in het middel vermel-
de bepalingen, andere dan die van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat de rechtsvordering van verweerder "zo-

wel [...] een rechtsvordering is tot betwisting van de genezenverklaring [als] een
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn wegens
de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het arbeidsongeval van 11 mei 1992";

Overwegende dat, krachtens artikel 72, tweede lid, van de Arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971, de getroffene of zijn rechthebbenden, binnen de drie jaar
die volgen op de dag van de in artikel 24, eerste lid, van die wet bedoelde ken-
nisgeving, een rechtsvordering kunnen instellen tegen de beslissing tot genezen-
verklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid;

Overwegende dat de bij die bepaling voorgeschreven termijn geen verjarings-
termijn maar een vaste termijn is, die de openbare orde raakt en waarvan het ver-
strijken het verval van het recht zelf tot gevolg heeft en die niet kan worden ge-
stuit of geschorst;

Dat de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april 1970, die betrekking hebben
op de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen, niet van toepassing zijn
op  de  eis  waarbij  de  beslissing  tot  genezenverklaring  zonder  ongeschiktheid
wordt betwist;

Overwegende dat het arrest, nu het op grond van voormelde artikelen 69 en 70
beslist dat de termijn van de rechtsvordering "rechtsgeldig is gestuit door [een]
aangetekende brief die zijn vakbond in [...] augustus 1995 aan [eiseres] heeft ge-
zonden", ofschoon het overigens niet vaststelt dat de verjaring van de rechtsvor-
dering tot betaling van de vergoedingen die eveneens bij het arbeidshof aanhan-
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gig was, binnen de termijn van drie jaar vanaf 12 mei 1992 was gestuit of ge-
schorst, het bovenvermelde artikel 72, tweede lid, schendt;

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van die onderdelen, die

niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep

ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kos-

ten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

13 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever :  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat : mr. Simont.

Nr. 292

3° KAMER - 13 mei 2002

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANVRAAG TOT

HEROPENING DER DEBATTEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN -
AANVRAAG TOT HEROPENING DER DEBATTEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER.

1º en 2° Art. 773 Ger.W wordt geschonden als de rechter nalaat uitspraak te doen over een
aanvraag tot heropening van de debatten1. (Art. 773 Ger.W.)

(K. T. Mr. DAL, handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van de B.V.B.A. Maison Lucien Liagre)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0161.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 20 juni 2001 gewezen

1 Cass., 5 okt. 2001, A.R. C.00.0199.F, nr. 525; zie Cass., 9 nov. 1973 (A.C., 1974, 285 ) en de noot
1, p. 285; 13 april 1989, A.R. 8284, nr. 452; concl. O.M., Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154,
inz. nr. 2 van de concl. in Bull. en Pas. 1993, I.
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door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 742, 743, 744, 772 en 773 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arbeidshof heeft het verzet, dat eiseres tegen het op 10 november 1999 bij verstek

gewezen arrest had ingesteld, niet gegrond verklaard en dat arrest bevestigd.
Het arbeidshof heeft aldus de rechtsvordering van eiseres, die ertoe strekte te horen

zeggen dat de volgende bedragen onder het bevoorrecht passief van de failliete b.v.b.a.
Maison Lucien Liagre moesten worden geboekt : 516.328 BEF (niet betaalde lonen en te-
rugbetalingen van kosten) en 1.160.880 BEF (compensatoire opzeggingsvergoeding), ver-
hoogd met de interest, verworpen op de hierna vermelde gronden :

"Het [arbeids]hof merkt op dat [eiseres], die door haar echtgenoot werd vertegenwoor-
digd, op de openbare terechtzitting van 16 mei 2001, geen enkel gegeven heeft aange-
bracht op grond waarvan haar verzet gegrond kan worden bevonden.

Het [arbeids]hof verwijst dus uitdrukkelijk naar de vaststellingen en naar de motivering
van het door [eiseres] bestreden arrest.

Het [arbeids]hof voegt daaraan toe dat het niet dient te antwoorden op middelen die in
een ander geding waren uiteengezet en dat het hof van beroep in de motivering van het op
26 mei 1992 gewezen arrest vaststelt dat de indienstneming van [eiseres] als bediende
door de vennootschap Liagre louter fictief was".

Grieven
Krachtens artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een verschijnende partij die

gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, de herope-
ning van de debatten vragen.

Artikel 773 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de aanvraag tot heropening van
de debatten wordt gedaan in handen van de rechter door middel van een verzoekschrift,
waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting,
dat zij wordt ondertekend door de advocaat van de partij of, bij zijn ontstentenis, door
deze laatste, dat zij ter griffie wordt neergelegd en overgelegd overeenkomstig de regels
van de artikelen 742 tot 744.

Krachtens de artikelen 742 tot 744, junctis 773, van het Gerechtelijk Wetboek, zendt de
partij die de heropening van de debatten vraagt, het origineel van haar verzoekschrift aan
de griffie en kan ze daarvan een ontvangbewijs vragen.

Het verzoekschrift tot heropening van de debatten moet de naam, voornaam en woon-
plaats van de partijen vermelden of, wat de rechtspersonen betreft, hun benaming, hun
rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel; het nummer van de zaak op de algemene rol
moet worden vermeld op het verzoekschrift en de inventaris van de stukken moet daarbij
worden gevoegd. 
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Het verzoekschrift wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de
andere partijen die verschenen zijn en deze kunnen binnen acht dagen na de aanzegging
op dezelfde wijze hun opmerkingen aan de rechter doen toekomen.

De rechter doet uitspraak op stukken.
1. Eerste onderdeel
Na de pleidooien heeft het arbeidshof op de openbare terechtzitting van 16 mei 2001 de

debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.
Eiseres heeft op 1 juni 2001, dat is gedurende het beraad, een verzoekschrift tot herope-

ning van de debatten neergelegd.
Dat door eiseres ondertekende verzoekschrift vermeldt de identiteit van de partijen en

het nummer van de algemene rol van de zaak (alsook het nummer van twee andere soort-
gelijke zaken waarin eiseres en de heer Q. een identiek verzoekschrift hebben neergelegd)
en bevat een inventaris van de stukken.

Eiseres preciseert in haar verzoekschrift dat de aanvraag tot heropening van de debatten
hierop is gegrond dat zij tegen de vennootschap Liagre klacht heeft ingediend bij de pro-
cureur des Konings en de onderzoeksrechter.

De griffier heeft aan eiseres een ontvangstbewijs van de neerlegging van het verzoek-
schrift tot heropening van de debatten afgegeven in de vorm van een afschrift van dat ver-
zoekschrift waarop een stempel is aangebracht met de vermelding "Binnengekomen op de
griffie van het arbeidshof op 1 juni 2001 - De griffier", gevolgd door de handtekening of
de paraaf van de griffier.

Het ontvangstbewijs wordt bij deze voorziening gevoegd.
Het arbeidshof heeft in het bestreden arrest het door eiseres tegen het arrest van 10 no-

vember 1999 gedane verzet niet gegrond verklaard zonder acht te slaan op het verzoek-
schrift tot heropening van de debatten dat eiseres gedurende het beraad regelmatig op de
griffie van het arbeidshof heeft neergelegd.

Uit geen enkele vermelding van het bestreden arrest blijkt immers dat het arbeidshof de
aanvraag tot heropening van de debatten in aanmerking heeft genomen.

Indien een partij gedurende het beraad een aanvraag tot heropening van de debatten
doet, moet de rechter, krachtens de artikelen 772 en 773 van het Gerechtelijk Wetboek,
over die aanvraag uitspraak doen.

De rechter moet aldus ofwel de heropening van de debatten bevelen, als hij het verzoek
ontvankelijk en gegrond acht, ofwel de aanvraag verwerpen als hij ze niet ontvankelijk of
niet gegrond acht.

Het arbeidshof heeft derhalve het door eiseres tegen het arrest van 10 november 1999
ingestelde verzet niet kunnen verwerpen zonder acht te slaan op de aanvraag tot herope-
ning van de debatten.

Daaruit volgt dat het arbeidshof, door het verzet van eiseres niet gegrond te verklaren
en het arrest van 10 november 1999 te bevestigen, zonder daarbij acht te slaan op het ver-
zoekschrift tot heropening van de debatten dat eiseres gedurende het beraad ter griffie
heeft neergelegd, de artikelen 742, 743, 744, 772 en 773 van het Gerechtelijk Wetboek
heeft geschonden.

[...]
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien

een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwe-



1282 HOF VAN CASSATIE 13.5.02 - Nr. 292 

gend belang ontdekt, zij, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening
van de debatten kan vragen;

Dat, krachtens artikel 773, eerste en tweede lid, van dat wetboek, de aanvraag
wordt  gedaan  in  handen  van  de  rechter  door  middel  van  een verzoekschrift,
waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toe-
lichting; zij wordt ondertekend door de advocaat van de partij of, bij zijn ontsten-
tenis, door deze laatste, ter griffie neergelegd en overgelegd overeenkomstig de
regels van de artikelen 742 tot 744 van genoemd wetboek; zij wordt door de grif-
fier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de andere partijen die verschenen
zijn; deze kunnen binnen acht dagen na de aanzegging op dezelfde wijze hun op-
merkingen aan de rechter doen toekomen;

Overwegende dat, zoals verweerder betoogt, uit het bestreden arrest noch uit
de stukken van de rechtspleging voor het arbeidshof blijkt dat het in het middel
vermelde verzoekschrift tot heropening van de debatten aan de appèlrechters is
voorgelegd vooraleer zij hun beslissing hebben gewezen;

Overwegende evenwel dat eiseres, overeenkomstig artikel 1098 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, bij het verzoekschrift tot cassatie een afschrift van dat ver-
zoekschrift tot heropening van de debatten heeft gevoegd met de vermelding dat
"zij op de griffie van het arbeidshof is binnengekomen op 1 juni 2001", gevolgd
door de handtekening of de paraaf van de griffier;

Dat uit voornoemd stuk waarop het Hof krachtens artikel 1100 van het Ge-
rechtelijk Wetboek vermag acht te slaan blijkt dat eiseres door dat verzoekschrift
neer te leggen gedurende het beraad, bij het arbeidshof een aanvraag tot herope-
ning van de debatten heeft gedaan overeenkomstig de vormvereisten van artikel
773, eerste lid, van dat wetboek;

Dat, indien de rechtsvormen die op de neerlegging van dat verzoekschrift moe-
ten volgen, niet waren vervuld, het arbeidshof het bestaan van die aanvraag niet
ambtshalve had kunnen vaststellen en eiseres evenmin de aandacht van het hof
daarop had kunnen vestigen;

Dat artikel 773, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek immers bepaalt dat de
rechter, in wiens handen een aanvraag tot heropening van de debatten wordt ge-
daan, uitspraak doet op stukken;

Overwegende dat het bestreden arrest, door het verzet van eiseres niet gegrond
te verklaren zonder uitspraak te doen over haar aanvraag tot heropening van de
debatten, artikel 773, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

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

over;
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Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

13 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever :  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten : mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 293

2° KAMER - 14 mei 2002

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - BESTUURDER DIE EEN MANOEUVRE

WIL UITVOEREN - ONDERBREKING VAN HET MANOEUVRE - VERPLICHTING OM VOORRANG TE

VERLENEN - TOEPASSING.

De bestuurder die bij het uitvoeren van een manœuvre dit manœuvre onderbreekt, kan nog
een manoeuvrerende  weggebruiker  zijn  die  aan andere  weggebruikers  nog  voorrang
verschuldigd  is;  het  staat  aan  de  rechter  daarover  in  feite  te  oordelen1.  (Art.  12.4
Wegverkeersreglement 1975)

(K. T. D.)

ARREST

(A.R. P.01.0293.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. René Bützler,  advocaat bij het Hof van Cassatie,  na-

mens eiseres zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre dit
gericht is tegen de beslissing waarbij eiseres wordt veroordeeld om aan verweer-
der een voorschot te betalen en een deskundigenonderzoek wordt bevolen;

Dat die afstand kan worden verleend;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, anders dan de aanhef van het middel aanvoert, de bestuur-

1 Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0020.F, nr. 334.
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der die bij het uitvoeren van een manoeuvre dit onderbreekt, nog een manoeuvre-
rende weggebruiker kan zijn die aan andere weggebruikers nog voorrang ver-
schuldigd is; dat het aan de rechter staat daarover in feite te oordelen;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

14 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. Bützler.

Nr. 294

2° KAMER - 14 mei 2002

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL 1
K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET

VERBOD VAN RECHTSWEGE IN EEN FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR

BEPAALT - FACULTATIEF VERBOD UITGESPROKEN VOOR FEITEN GEPLEEGD VÓÓR DE WETSWIJZIGING -
TOEPASSING VAN DE VOOR DE VERDACHTE MEER GUNSTIGE BEPALING - WETTIGHEID.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - ARTIKEL 1 K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 -
BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET VERBOD VAN RECHTSWEGE IN EEN

FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR BEPAALT - FACULTATIEF VERBOD

UITGESPROKEN VOOR FEITEN GEPLEEGD VÓÓR DE WETSWIJZIGING - TOEPASSING VAN DE VOOR DE

VERDACHTE MEER GUNSTIGE BEPALING - WETTIGHEID.

1º en 2° Bij wet van 2 juni 1998 werd het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, dat vóór deze wet van rechtswege gold, vervangen
door een facultatief verbod, na een debat op tegenspraak, waarbij de strafrechter geval
per geval zal uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan worden toegelaten tot
het bestuur of het toezicht op vennootschappen, en zo neen, gedurende welke termijn;
aldus wordt, ongeacht de aard van dit facultatief verbod, door het opleggen ervan voor
feiten  die  vóór  de  wetswijziging  zijn  gepleegd,  overeenkomstig  artikel  2,  tweede  lid,
Strafwetboek,  slechts  een  voor  de  beklaagde  meer  gunstige  nieuwe  bepaling  met
betrekking tot  een op het  ogenblik  van de feiten reeds bestaande maatregel  of  straf
toegepast1. (Art. 2, tweede lid Sw.; art. 1 K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934)

(F.)

ARREST

1 Contra Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326.
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(A.R. P.02.0261.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 15 januari 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
4. Vierde middel
Overwegende dat het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk besluit nr.

22 van 24 oktober 1934, in zijn versie vóór de wet van 2 juni 1998, geldt van
rechtswege;

Overwegende dat bij wet van 2 juni 1998 dit verbod van rechtswege werd ver-
vangen door een facultatief verbod na een debat op tegenspraak waarbij de straf-
rechter geval per geval zal uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan
worden toegelaten  tot  het  bestuur  of  het  toezicht  op vennootschappen,  en  zo
neen, gedurende welke termijn;

Dat aldus, ongeacht de aard van dit verbod, voor de feiten die vóór die wets-
wijzigingen zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek
slechts een voor de beklaagde meer gunstige nieuwe bepaling met betrekking tot
een op het ogenblik van de feiten reeds bestaande maatregel of straf wordt toege-
past;

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvorde-ring 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

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

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

14 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Goethals – Andersluidende conclusie2 van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-

2 Het O.M. was van oordeel dat het standpunt van het Hof in het onder (1) geciteerde arrest, waarbij
beslist werd dat het beroepsverbod van artikel 1 van het K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 sinds zijn
wijziging bij  wet van 2 juni 1998 een bijkomende straf  is, kon gevolgd worden en concludeerde
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raal – Advocaat : mr. J. Swennen, Hasselt.

Nr. 295

2° KAMER - 14 mei 2002

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN

ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - ONDERZOEK GEOPEND VÓÓR DE

INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 25 MAART 1999 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE

GERECHTELIJKE KANTONS - BESCHIKKING TOT VERWIJZING GEWEZEN NA DEZE INWERKINGTREDING -
MISDRIJF GEPLEEGD IN EEN GEMEENTE DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN ANDER GERECHTELIJK

ARRONDISSEMENT - VONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH "RATIONE LOCI"
ONBEVOEGD VERKLAART - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE - VERDACHTE ZONDER

VERBLIJFPLAATS IN HET ARRONDISSEMENT WAARVAN DEZE GEMEENTE VROEGER DEEL UITMAAKTE EN

DAAR NIET GEVONDEN - GEVOLG.

Wanneer ingevolge een onderzoek, geopend vóór de inwerkingtreding van de wet van 25
maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, de raadkamer de
verdachte  na  deze  inwerkingtreding  naar  de  correctionele  rechtbank  heeft  verwezen
wegens  een misdrijf  gepleegd in  een gemeente  die,  sinds  dezelfde  inwerkingtreding,
ingedeeld is bij een ander gerechtelijk arrondissement en de correctionele rechtbank zich
wegens deze herindeling territoriaal onbevoegd heeft verklaard om van de vervolgingen
kennis te nemen en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het
Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied, na vastgesteld te hebben
dat uit de overgelegde stukken niet blijkt dat de verdachte zijn verblijfplaats heeft in het
arrondissement  waarvan  die  gemeente  vroeger  deel  uitmaakte  of  daar  kon  worden
aangetroffen,  de  beschikking  van  de  raadkamer  en  verwijst  het  de  zaak  naar  de
procureur  des  Konings  bij  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  van  het  arrondissement
waarbij de gemeente is ingedeeld1. (Artt. 23 en 526 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE T. T.)

ARREST

(A.R. P.02.0392.N)

I. Aanleiding tot het verzoek
Verzoeker doet een verzoek tot regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 2 oktober 2001 van de raadkamer van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Veurne;
- een vonnis, op 15 januari 2002 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veur-

ne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

derhalve  tot  de  vernietiging  van  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  eiser  veroordeelde  tot  een
beroepsverbod.
1 Cass., 21 dec. 1971, A.R. 197, A.C. 1972, 402; 25 juli 1990, A.R. 8466, nr. 642.
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De Procureur des Konings voert in een verzoekschrift de redenen aan waarom
hij de regeling van rechtsgebied vraagt. Dit verzoekschrift is aan dit arrest ge-
hecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veur-

ne bij beschikking van 2 oktober 2001 A. T. naar de Correctionele Rechtbank te
Veurne heeft verwezen wegens de tenlasteleggingen genummerd A tot en met F,
namelijk diverse inbreuken op de wet van 24 februari 1921 betreffende het ver-
handelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmet-
tingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit van 31 december 1930 om-
trent de handel in slaap- en verdovende middelen, gepleegd te Westende in de
periode van 1 januari 1999 tot 19 augustus 1999;

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Veurne zich bij vonnis van 15
januari 2002 territoriaal onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te ne-
men;

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer  vooralsnog geen
rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van de Correctionele Recht-
bank te Veurne in kracht van gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge tegenstrij-
digheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert;
dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;

Overwegende dat de procedure lijkt uit te wijzen dat de aan beklaagde ten laste
gelegde feiten te Westende (Middelkerke) zijn gepleegd;

Overwegende dat na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek de ge-
meente Westende krachtens de artikelen 1, § 122, en 4, 13, van het bijvoegsel bij
het Gerechtelijk Wetboek behoorde tot het gerechtelijk arrondissement Veurne,
terwijl de gemeente Middelkerke, krachtens de artikelen 1, § 106 en 4, 10, van
hetzelfde bijvoegsel, deel uitmaakte van het gerechtelijk arrondissement Brugge;

Dat krachtens artikel 238 van het koninklijk besluit van 17 september 1975
houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrach-
tigd bij de wet van 30 december 1975, de vroegere gemeente Westende met an-
dere gemeenten werd samengevoegd tot de nieuwe gemeente Middelkerke;

Dat Westende niettemin bleef behoren tot het rechtsgebied van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Veurne en dit krachtens het enig artikel van de wet van 6
juli 1976 betreffende het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, overeenkom-
stig hetwelk de gebiedsomschrijving en de zetel van hoven en rechtbanken, vast-
gesteld in het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, behouden blijven zonder
rekening te houden met het voormeld koninklijk besluit van 17 september 1975;

Overwegende dat krachtens artikel 1, afdeling VII, zesde lid, en artikel 4, 12,
van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen door de wet
van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en in
werking getreden op 1 september 2001, de gemeente Middelkerke deel uitmaakt
van het gerechtelijk arrondissement Brugge;

Dat artikel 15 van voormelde wet van 25 maart 1999 de wet van 6 juli 1976
betreffende het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek opheft;
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Dat bijgevolg sinds 1 september 2001 het grondgebied van de vroegere ge-
meente Westende dat deel uitmaakt van de gemeente Middelkerke, niet meer be-
hoort tot het gerechtelijk arrondissement Veurne maar deel uitmaakt van het ge-
rechtelijk arrondissement Brugge;

Overwegende dat krachtens artikel 19 van voormelde wet van 25 maart 1999,
de Correctionele Rechtbank te Veurne slechts bevoegd zou zijn geweest om van
de zaak kennis te nemen indien de zaak vóór 1 september 2001 op regelmatige
wijze bij haar aanhangig was gemaakt;

Overwegende dat de procedure voorts niet lijkt uit te wijzen dat de Correctio-
nele Rechtbank te Veurne bevoegd zou zijn op grond van de verblijfplaats van
beklaagde of de plaats waar hij kon worden aangetroffen;

Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne derhalve ter-
ritoriaal onbevoegd was om beklaagde naar de correctionele rechtbank te verwij-
zen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 2 oktober 2001 van de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Veurne;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking;
Verwijst de zaak naar de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brugge.

14 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 296

2° KAMER - 15 mei 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - ARTIKEL

12, TWEEDE LID - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - WETTIGHEID - MISDAAD OF WANBEDRIJF

OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE - MINDERJARIGE.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF

WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE -
MINDERJARIGE.

3º JEUGDBESCHERMING - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF

WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE -
MINDERJARIGE.

4º MINDERJARIGHEID - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF

OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE.
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5º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - JEUGDBESCHERMING -
OPVOEDKUNDIGE MAATREGEL - MINDERJARIGE - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF

OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE.

6º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING -
MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN -
OVERSCHRIJDING - SANCTIE - OPVOEDKUNDIGE MAATREGEL.

7º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING -
MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD

ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - ARREST - VERNIETIGING -
GEVOLG.

8º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING -
MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN -
OVERSCHRIJDING - ARREST - VERNIETIGING - GEVOLG.

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - JEUGDBESCHERMING -
MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD

ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - ARREST - VERNIETIGING -
GEVOLG.

1º , 2°, 3° en 4° Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming
niet  langer  mag  duren  dan  vierentwintig  uren,  wanneer  de  aanhouding  heeft
plaatsgevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met
een algemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarige1. (Art. 12, tweede
lid Gw. 1994; art. 1, 1° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º en 6° In de regel belet de overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald
in  art.  1,  1°,  Wet  Voorlopige  Hechtenis,  de  jeugdrechter  niet  een  opvoedkundige
maatregel te nemen; wanneer die maatregel evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing
van de minderjarige in een gesloten afdeling, is de sanctie wegens de onwettigheid van
de vrijheidsberoving de invrijheidstelling van de minderjarige.  (Art. 1, 1° Wet Voorlopige
Hechtenis 1990; artt. 37, § 2, 4° en 54quater Jeugdbeschermingswet)

7º, 8° en 9° Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging
van de beschikking van de jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te
plaatsen, op grond dat de vrijheidsbeneming van de minderjarige de in art. 1, 1°, Wet
Voorlopige Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren overschreden heeft, wordt
zonder verwijzing uitgesproken2. (Art. 429 Sv.; art. 1, 1° Wet Voorlopige Hechtenis 1990;
artt. 37, § 2, 4° en 54quater Jeugdbeschermingswet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0507.F)

I. Bestreden beslissing

1 Zie J. VELU, Notes de droit public, tweede dl., Le statut des gouvernés, tweede uitg., Brussel, 1977-
78, blz. 819 en 820, nr. 1330, M. VERDUSSEN, Contours du droit constitutionnel pénal, Brussel, 1995,
blz. 386,  Novelles, Protection de la jeunesse, Brussel, 1978, blz. 395, nr. 1168, R. LOOP, opm. sub
Brussel (jeugdkamer), 4 mei 1992,  Rev. dr. pén., 1992, blz. 887, C. DE VALKENEER en A. WINANTS,
"Les régimes particuliers de détention", in B. DEJEMEPPE, La détention préventive, Brussel, 1992, blz.
361, nr. 55.
2 Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 20 aug. 1996, A.R. P.96.1162.F, nr. 283, en de concl. adv.-
gen. Leclercq vóór Cass., 15 juni 1994, A.R. P.94.0762.F, in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 313. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2002 door de jeugd-
rechter in hoger beroep gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepaling :
- Artikel 12 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat "hoewel de aanhouding die de procureur des Konings te

Luik op 18 februari om 10.20 uur heeft verricht, een vrijheidsbeneming vormt in de zin
van de wet van 20 juli 1990, die verricht wordt met het oog op de efficiëntie van het voor-
bereidend onderzoek, en niet langer mag duren dan vierentwintig uren, de jeugdrechter
zich aan geen enkele termijn dient te houden om ten aanzien van de minderjarige die naar
hem wordt verwezen, een maatregel van voorlopige bewaring te nemen met toepassing
van de artikelen 52 en volgende van de wet van 8 april 1965" en dat "de inperking van de
individuele vrijheid van de minderjarige, die het gevolg is van de met toepassing van arti-
kel 52quater van de wet van 8 april 1965 genomen maatregel van voorlopige bewaring,
slechts een incidenteel en geen essentieel aspect is van de beschermingsmaatregel die bij
die bepaling voorgeschreven wordt, waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar het opvoe-
dende karakter van de plaatsing in een gesloten afdeling".

Grieven
Een maatregel van voorlopige bewaring in een gesloten instelling, genomen met toe-

passing van de artikelen 52 en volgende van de wet van 8 april 1965, vormt een maatregel
van vrijheidsbeneming met een uitzonderlijk karakter die de naleving van artikel 12 van
de Grondwet impliceert, en die de jeugdrechter verplicht om, binnen de vierentwintig uren
na de vrijheidsbeneming van de betrokken minderjarige, over een dergelijke maatregel te
beslissen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser, een op heterdaad ontdekte minderjarige, van zijn vrij-

heid is beroofd op 18 februari 2002, om 10.20 uur, en dat de beschikking van de
jeugdrechter hem op 19 februari 2002, om 11 uur, is betekend;

Overwegende dat uit artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, blijkt dat een
aanhouding alleen kan plaatsvinden in de gevallen die de wet bepaalt en in de
vorm die zij voorschrijft;

Overwegende dat artikel 1, 1°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, die een regel met een algemene draagwijdte is en dus van
toepassing is op de minderjarige, bepaalt dat de vrijheidsbeneming, in geval van
een op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, niet lan-
ger mag duren dan vierentwintig uren;

Overwegende dat, in de regel, de overschrijding van die termijn van vieren-
twintig uren de jeugdrechter niet belet een opvoedkundige maatregel te nemen;
dat, evenwel, wanneer die maatregel, zoals te dezen, bestaat in een voorlopige
plaatsing van de minderjarige in een gesloten afdeling - een maatregel van vrij-
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heidsbeneming, voorgeschreven bij de artikelen 37, § 2, 4° en 52quater van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming -, de sanctie wegens de
onwettigheid van de vrijheidsbeneming moet bestaan in de invrijheidstelling van
de minderjarige, wanneer de beslissing van de rechter hem niet binnen de vieren-
twintig uren is betekend;

Overwegende dat de appèlrechter zijn beslissing niet naar recht verantwoordt,
wanneer hij oordeelt dat "de inperking van de persoonlijke vrijheid van de min-
derjarige, die het gevolg is van de met toepassing van artikel 52quater van de wet
van 8 april 1965 genomen maatregel van voorlopige bewaring, slechts een inci-
denteel en geen essentieel aspect is van de beschermingsmaatregel die bij die be-
paling voorgeschreven wordt, en waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar het
opvoedende karakter van de plaatsing in een gesloten afdeling", zodat de be-
schikking tot eisers voorlopige plaatsing, voor een duur van drie maanden, in een
gesloten afdeling, die meer dan vierentwintig uren na de aanhouding van de min-
derjarige  gewezen wordt  door  de  procureur  des  Konings,  "artikel  12  van  de
Grondwet niet schendt";

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

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing. 

15 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. F. Greffe, Luik.

Nr. 297

2° KAMER - 15 mei 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - BEDRAG - BEPALING - MOTIVERING.

De rechter bepaalt op onaantastbare wijze het bedrag van de borgsom bedoeld bij art. 35,
Wet  Voorlopige  Hechtenis,  en  bij  gebrek  aan  conclusie  is  hij  niet  verplicht  zijn
desbetreffende beslissing te motiveren1. (Art. 35 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 12 okt. 1995, A.R. P.93.1339.N, nr. 406.
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(A.R. P.02.0689.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2002 gewezen door het

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 35, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- Artikel 5.1.c en 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

de fundamentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing vermeldt dat [eiser] in voorlopige vrijheid zal worden gelaten,

mits voorafgaandelijk een borgsom van 15.000 euro in contanten wordt betaald en de op-
gelegde voorwaarden worden nageleefd.

Grieven
De beschikking van de raadkamer van 19 april 2002, waartegen het openbaar ministerie

hoger beroep heeft ingesteld, beval de invrijheidstelling [van eiser], mits hij een borgsom
van 2.500 euro betaalde en dezelfde, precieze voorwaarden zou naleven. Noch het verslag
noch de vordering [van] de substituut-procureur-generaal - die de handhaving van [eisers]
voorlopige hechtenis vorderden - beoogden de wijziging van het bedrag van de borgsom
(of van de andere, door de raadkamer opgelegde voorwaarden) in geval van bevestiging
van de beschikking tot invrijheidstelling onder voorwaarden, of in geval van een arrest tot
invrijheidstelling onder voorwaarden. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
omkleedt het opleggen van een borgsom van 15.000 euro in plaats van 2.500 euro, zoals
die door de raadkamer is opgelegd, niet met redenen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat het  middel,  in zoverre het  de schending van de artikelen

5.1.c en 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden aanvoert, zonder te vermelden in hoeverre het arrest die
verdragsbepalingen zou schenden, onduidelijk en derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, krachtens de artikelen 35, §§ 1, 3 en 5,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, in de gevallen
waarin de voorlopige hechtenis kan worden gehandhaafd onder de in artikel 16,
§ 1, van die wet, bepaalde voorwaarden, de onderzoeksgerechten die uitspraak
moeten doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, ambtshalve, op
vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de verdachte, de betrok-
kene in vrijheid kunnen stellen onder oplegging van een of meer voorwaarden
voor de tijd die zij bepalen en maximum voor drie maanden, en tevens de vooraf-
gaande en volledige betaling van een borgsom kunnen eisen; dat de rechter het
bedrag van de borgsom op onaantastbare wijze vaststelt en, bij gebrek aan con-



Nr. 297 - 15.5.02 HOF VAN CASSATIE 1293 

clusies, zijn beslissing wat dat betreft niet met redenen hoeft te omkleden;
Overwegende dat de appèlrechters, die, op het hoger beroep van het openbaar

ministerie,  uitspraak moesten doen over de handhaving van eisers  voorlopige
hechtenis, vastgesteld hebben dat de voorwaarden voor de handhaving van de
voorlopige hechtenis waren vervuld, en eiser vervolgens in vrijheid hebben ge-
steld mits hij bepaalde voorwaarden naleefde en voorafgaandelijk een borgsom
van 15.000 euro betaalde; dat die rechters, na vermeld te hebben dat zij een een-
parige beslissing hadden genomen, bij gebrek aan conclusies, niet gehouden wa-
ren hun beslissing om de borgsom op een hoger bedrag dan de bij de eerste rech-
ter bepaalde som vast te stellen, verder met redenen te omkleden;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

15 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. A. Ewbank, Brussel.

Nr. 298

1° KAMER - 16 mei 2002

1º ERFENISSEN - ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE LIJN - SCHENKING MET

VOORBEHOUD VAN HET VRUCHTGEBRUIK - VOORSCHOT OP NALATENSCHAP - TOESTEMMING VAN DE

ANDERE ERFGERECHTIGDEN - GEVOLG.

2º ERFENISSEN - ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE LIJN - SCHENKING MET

VOORBEHOUD VAN HET VRUCHTGEBRUIK - TOESTEMMING VAN DE ANDERE ERFGERECHTIGDEN -
TOEREKENING OP HET BESCHIKBAAR GEDEELTE - TOEPASSING.

1º Een schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden
in de rechte lijn betreft de waarde in volle eigendom van het geschonken goed; zij kan
geheel  of  gedeeltelijk  geschieden als  voorschot  op  de nalatenschap en dient  dan te
worden  aangerekend  op  de  reserve  van de  erfgenamen  en niet  op  het  beschikbaar
gedeelte1. (Art. 918 B.W.)

2º De bepaling dat de toerekening op het beschikbaar gedeelte en de inkorting niet kunnen
worden  gevorderd  door  de  erfgenamen  aan  wie  de  wet  een  voorbehouden  erfdeel
toekent  en  die  hebben  toegestemd  in  een  schenking  met  voorbehoud  van  het

1 Zie Cass., 8 okt. 1992, A.R. 9398, nr. 656, en de conclusie van advocaat-generaal PIRET in Bull. en
Pas.;  M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, "Overzicht van rechtspraak Giften 1993-
1998", T.P.R., 1999 (779), nr. 519 e.v.
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vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden in rechte lijn, geldt enkel in zoverre de
schenking  met  toepassing  van  de  eerste  regel  van  art.  918  B.W.  moet  worden
aangerekend op het beschikbaar gedeelte, en niet in zoverre de schenking moet worden
aangerekend op de reserve van de erfgenamen wegens een uitdrukkelijk beding in de
schenkingsakte dat de schenking geschiedt als voorschot op de nalatenschap. (Art. 918
B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.99.0497.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, zoals uitgelegd bij wet van 4 januari 1960 en

gewijzigd bij wet van 14 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen, rechtdoende bij het bestreden arrest op verweerders'

hoger beroep, ontvangt dit hoger beroep, vernietigt het vonnis van de eerste rechter in de
mate dat de oorspronkelijke vordering van de verweerders met betrekking tot het bepalen
van de gerechtigheden van partijen in de te vereffenen en te verdelen onroerende goede-
ren werd afgewezen en, opnieuw erover rechtdoende, verklaart deze vordering gegrond en
zegt voor recht dat, rekening houdend met het definitief door eiser in de nalatenschap van
vader ontvangen aandeel van 1,25/32sten, de verweerders recht hebben op elk 7,6875/32
deel en eiser op 8,9375/32 deel in de in onverdeeldheid zijnde onroerende goederen beho-
rende tot de huwelijksgemeenschap en de nalatenschappen van hun beide ouders en be-
vestigt het vonnis voor het overige, op grond :

"dat blijkens akte van schenking van 12 mei 1986, verleden voor notaris P. S. te Ant-
werpen met tussenkomst van notaris J. V.C. te Lier wijlen J. V., vader van partijen, aan
(eiser) heeft geschonken 5/32sten onverdeelde paarten naakte eigendom in de onroerende
goederen waarvan thans de vereffening-verdeling wordt gevorderd; dat voormeld aandeel
werd geschonken als volgt :

- 3,75/32sten als voorschot op erfdeel
- 1,25/32sten bij vooruitgift met vrijstelling van inbreng; dat (de verweerders) in deze

akte van schenking zijn tussengekomen om goed te keuren en hun akkoord ermede te ge-
ven;

(...) dat het in deze gaat om een formele openlijke schenking van naakte eigendom; dat
het vermoeden van schenking theoretisch enkel nog het voorbehoud van het vruchtge-
bruik kan betreffen; dat evenwel indien het vruchtgebruik in feite niet werd voorbehouden
dit voor de reservatairen geen verschil uitmaakt; hun rechten worden pas vastgesteld bij
het openvallen van de nalatenschap en dan heeft het vruchtgebruik opgehouden te be-
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staan;
(...) dat nu (de verweerders) met de schenking hebben ingestemd in principe de moge-

lijkheid wordt ontnomen nog reservataire aanspraken op het geschonkene te laten gelden
(Cass., 8 oktober 1992, Rev. Not. B., 1992, 579); dat bovendien in deze de door de vader
gedane schenking het beschikbaar deel niet overtreft : gelet op zijn gerechtigheden in de
kwestieuze onroerende goederen na het overlijden van moeder, 20/32sten (1/2 volle ei-
gendom in het gemeenschappelijk vermogen, dit is 16/32sten en 1/4 volle eigendom in de
nalatenschap van moeder, dit is 4/32sten) kon 5/32sten worden geschonken;

(...) dat schenking met voorbehoud van vruchtgebruik kan worden gedaan als voorschot
op erfenis; dat artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wel een vermoeden van schenking
buiten erfdeel schept doch slechts geldt voor zover er geen andere duidelijke wil werd uit-
gedrukt; dat dit in deze wel het geval is althans wat betreft het aandeel van 3,75/32sten;
dat (eiser) geldig heeft erkend dat de schenking van 3,75/32sten als voorschot van erfenis
werd gedaan; dat derhalve dit geschonken aandeel moet worden ingebracht;

(...) dat alle partijen in de nalatenschap van hun moeder ten belope van 3/32sten (1/4
van 12/32sten) gerechtigd zijn; dat de nalatenschap van vader omvat : 16/32sten (de helft
huwelijksgemeenschap en 4/32sten uit de nalatenschap van moeder) dit is 20/32sten; dat
(eiser) daarvan 1,25/32sten definitief heeft gekregen; dat derhalve het saldo nalatenschap
vader, met name 18,75/32sten onder alle partijen ten belope van 1/4 dient te worden ver-
deeld (elk 4,6875/32sten);

(...) dat samenvattend dient gesteld dat partijen in de onroerende goederen, waarvan de
vereffening-verdeling wordt gevorderd, niet tot beloop van 1/4 volle eigendom elk ge-
rechtigd zijn; dat (eiser) alleszins 1,25/32sten reeds definitief heeft gekregen en de onge-
lijke behandeling van de kinderen dus vaststaat; dat (eiser) terecht stelt dat hij in de in de
nalatenschap van vader in te brengen 3,75/32sten mede-gerechtigd is zodat (de verweer-
ders)  dit  niet  enkel  onder hun drie  kunnen verdelen;  dat  de door (de  verweerders)  in
hoofdorde gemaakte rekening dan ook onjuist is; dat de gerechtigheden van partijen in de
betreffende onroerende goederen dienen te worden bepaald, zoals door (de verweerders)
in uiterst ondergeschikte orde gevorderd".

Grieven
Luidens artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wordt de waarde in volle eigendom

van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij
met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het
vruchtgebruik, toegerekend op het beschikbaar gedeelte, en wordt het overschot, indien er
een is, in de massa gebracht.

Deze toerekening en deze inbreng kunnen blijkens het tweede lid niet gevorderd wor-
den door degenen onder de overige erfgerechtigden in de rechte lijn die in deze vervreem-
ding hebben toegestemd.

Uit deze bepaling volgt zodoende, enerzijds, een onweerlegbaar vermoeden dat de ver-
vreemding gedaan onder hoger vermelde voorwaarden zonder meer moet worden geacht
een schenking in volle eigendom te zijn, die wordt toegerekend op het beschikbaar ge-
deelte, anderzijds, een onweerlegbaar vermoeden, ingesteld in het voordeel van de verkrij-
ger, dat de schenking ten aanzien van de overige erfgerechtigden die in de akte instemden
werd gedaan met vrijstelling van toerekening op het beschikbaar gedeelte en van inbreng,
zodat deze erfgenamen noch de toerekening van de kwestieuze schending op het beschik-
baar gedeelte noch de inbreng zullen kunnen vorderen.

De wet van 4 januari 1960 tot interpretatie van dat artikel 918 bepaalt uitdrukkelijk dat
de uitdrukking "goederen die  (...)  vervreemd werden" van toepassing is "op elke  ver-
vreemding, hetzij om niet of onder bezwarende titel".
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De wet viseert zodoende iedere schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zonder
enige andere, bijkomende vereiste te stellen, onder meer wat betreft het bedingen door de
schenker van een inbreng of van een vrijstelling van inbreng.

Er bestaat bijgevolg aanleiding tot toepassing van voornoemde regeling, vervat in arti-
kel 918 van het Burgerlijk Wetboek, zodra er sprake is van een vervreemding in de zin
van het eerste lid van voornoemd artikel, en dit ongeacht de kwalificatie die hieraan door
partijen werd gegeven.

Het bestreden arrest stelt te dezen uitdrukkelijk vast dat er sprake was van een schen-
king van naakte eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik en dat de verweerders in-
stemden met de schenking.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, gelet op de in het bestreden arrest gedane vaststel-
lingen,  niet  wettig  kon  beslissen  dat  eiser  zich  met  betrekking  tot  de  schenking  van
3,75/32sten in de onroerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet kon beroe-
pen op het bij artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vermoeden van schen-
king buiten erfdeel en bijgevolg evenmin op het in het voordeel van de verkrijger der goe-
deren ingestelde vermoeden van vrijstelling van toerekening op het beschikbaar gedeelte
en van inbreng opzichtens de erfgenamen die met de vervreemding hebben ingestemd en
derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 918 van het
Burgerlijk Wetboek), in ieder geval door aan te nemen dat in de akte geen andere duidelij-
ke wil, afwijkend van het in dat artikel vastgelegde onweerlegbare vermoeden van schen-
king buiten erfdeel, mag zijn uitgedrukt aan artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek een
voorwaarde toevoegt die dit niet bevat (schending van diezelfde wetsbepaling) en bijge-
volg niet  wettig  kon beslissen dat  de  schenking moest  worden aangerekend op eisers
voorbehouden erfdeel (schending van diezelfde bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, de waar-

de in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de
rechte lijn zijn vervreemd, met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toege-
rekend op het beschikbaar gedeelte, en het overschot, indien er een is, wordt in-
gekort; 

Dat de wet van 4 januari 1960 tot interpretatie van dat artikel 918 bepaalt dat
de uitdrukking "goederen die (...) vervreemd zijn" toepasselijk is op elke ver-
vreemding, hetzij om niet of onder bezwarende titel;

Dat artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek aldus voor de schenkingen met
voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgerechtigden in de rechte lijn een dubbel
vermoeden instelt, eensdeels, in het voordeel van de reservataire erfgenamen en
ter bescherming van hun voorbehouden deel, dat die schenking de waarde in vol-
le eigendom van het geschonken goed betreft en, anderdeels, in het voordeel van
de begiftigde reservataire erfgenaam, dat die schenking met vrijstelling van in-
breng is gedaan en moet worden toegerekend op het beschikbaar gedeelte;

Dat dit laatste vermoeden niet strekt tot bescherming van het voorbehouden
erfdeel en aan de schenker geen verplichting oplegt ongelijkheid tussen de toe-
komstige reservataire erfgenamen tot stand te brengen; dat aldus een schenking
onder voorbehoud van vruchtgebruik kan geschieden, geheel of gedeeltelijk, als
voorschot op nalatenschap;

Dat dergelijke schenking zal dienen te worden aangerekend op de reserve van
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de erfgenamen en niet op het beschikbaar gedeelte;
Overwegende dat het voormelde artikel 918 verder bepaalt dat de toerekening

op het beschikbaar gedeelte en de inkorting niet kunnen worden gevorderd door
de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze
vervreemdingen hebben toegestemd;

Dat dit enkel het geval is in zoverre de schenking met toepassing van de eerste
regel van artikel 918 moet worden aangerekend op het beschikbaar gedeelte en
niet in zoverre de schenking moet worden aangerekend op de reserve van de erf-
genamen wegens een uitdrukkelijk beding in de schenkingsakte dat de schenking
geschiedt als voorschot op de nalatenschap;

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

16 mei 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever  : de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca-
ten : mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 299

1° KAMER - 16 mei 2002

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN -
VERSCHIJNENDE PARTIJ - VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN - AFWIJZING - REDENEN.

Wanneer een partij de heropening van het debat vraagt wegens de ontdekking gedurende
het beraad van een nieuw stuk of feit van overwegend belang, en de rechter van oordeel
is hierover afwijzend te moeten beschikken, hoeft hij de verzoeker vooraf geen kennis te
geven van de redenen op grond waarvan hij meent het verzoek te moeten afwijzen, zelfs
niet indien de tegenpartij geen opmerkingen heeft gemaakt op het verzoek1.  (Art. 773,
derde lid Ger.W.)

(GEMEENTE BRASSCHAAT T. INTERBREW BELGIUM NV)

ARREST

(A.R. C.99.0515.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 juni 1999 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154 en de conclusie van advocaat-generaal LECLERCQ in
Bull. en Pas. 
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Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

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

- (...)
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van de verdediging. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het verzoek van eiseres tot heropening van het debat on-

gegrond op volgende gronden : dat eiseres op 30 april 1999 een verzoekschrift tot herope-
ning der debatten heeft neergelegd; dat verweerster geen opmerkingen op dit verzoek-
schrift heeft doen toekomen; dat eiseres niet aantoont noch aannemelijk maakt dat het
door haar aangevoerde feit "nieuw" is, dit wil zeggen haar niet bekend was of bekend kon
zijn op het tijdstip van de pleidooien (16 april 1999) en de sluiting der debatten; dat, nu
niet wordt voldaan aan de vereisten van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek - dat
een nieuw stuk of feit betreft - het verzoek tot heropening van het debat niet kan worden
ingewilligd.

Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Verweerster heeft aangaande het door eiseres gedane verzoek tot heropening van het

debat geen opmerkingen aan de rechtbank doen toekomen en uit de stukken blijkt geens-
zins dat eiseres in kennis werd gesteld door verweerster of door de rechters van enige be-
twisting aangaande de nieuwheid of de bekendheid van het door haar ingeroepen feit op
het tijdstip der pleidooien. Dientengevolge heeft eiseres zich op dit punt niet kunnen ver-
dedigen, zodat de rechten van verdediging van eiseres alzo miskend werden (schending
van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor de rechten van de verdediging).

(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 773, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt

dat de rechter op stukken uitspraak doet over het verzoek tot heropening van het
debat wegens de ontdekking gedurende het beraad van een nieuw stuk of feit van
overwegend belang;

Overwegende dat noch artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch het algemeen rechts-
beginsel van de eerbied voor het recht van verdediging, vereisen dat de rechter
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die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken over een dergelijk verzoek,
verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voe-
ren omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moe-
ten afwijzen zelfs indien de tegenpartij geen opmerkingen heeft gemaakt op dit
verzoek;

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

16 mei 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever  : de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca-
ten : mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 300

1° KAMER - 16 mei 2002

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE -
ONVERSCHULDIGDE BETALING - BEGRIP.

Een betaling is alleen onverschuldigd als zij zonder oorzaak is; zij  is niet onverschuldigd
wanneer zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing1. (Artt. 1235, 1376 en 1377
B.W.)

(W.V. T. FORTIS AG N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0555.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het verzoekschrift tot cassatie van de feiten als volgt samen :
Op 29 juni 1985 werd eiser samen met zijn echtgenote tijdens de 24-uren rally

te Ieper door een deelnemer aan de wedstrijd aangereden en hij liep daarbij ern-

1 Zie Cass., 22 feb. 1999, A.R. S.98.0035.N, nr. 100; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, Y. DE LY en B. DE

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak Verbintenissenrecht (1981-92)", T.P.R., 1994, (171), nr. 322
en 326.
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stige verwondingen op.
Bij vonnis van de Politierechtbank van het eerste kanton te Ieper, gewezen op

17 maart 1992 op vordering van eiser en zijn echtgenote, eisers op burgerlijk ge-
bied, tegen de bestuurder Bernard Dorsimont, verweerder op burgerlijk gebied,
en de NV De Ster, nadien de NV AG 1824 en thans de NV Fortis, verweerster,
diens verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid die vrijwillig tussenkwam in het
geding, werden laatstgenoemden veroordeeld tot betaling aan eiser van de som
van 4.011.442 BEF, te vermeerderen met de vergoedende intrest op het bedrag
van 759.195 BEF vanaf 29 juni 1985 en op het bedrag van 750.000 BEF vanaf 1
januari 1988, tot op datum van het vonnis en vervolgens met de gerechtelijke in-
trest. Dit vonnis trad in kracht van gewijsde.

Bij dagvaarding, betekend op 14 oktober 1992, vorderde het Nationaal Ver-
bond van Socialistische Mutualiteiten van de verzekeraar de betaling van het be-
drag van 800.400 BEF, vermeerderd met de vergoedende intrest vanaf de gemid-
delde datum van 1 mei 1990 en de gerechtelijke intrest, waarop deze eiser dag-
vaardde in tussenkomt en vrijwaring voor elke veroordeling die zowel in hoofd-
som als in intrest en kosten te haren laste zou kunnen worden uitgesproken.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper verklaarde bij vonnis van 4 februari
1997 de hoofdeis ontvankelijk en gegrond en veroordeelde de NV AG 1824, die
het geding hervatte, tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten van de som van 800.040 BEF, vermeerderd met de vergoedende
intrest vanaf 1 mei 1990 tot 14 oktober 1992 en de gerechtelijke intrest vanaf 14
oktober 1992, en verklaarde de vordering in tussenkomst en vrijwaring ontvan-
kelijk en deels gegrond en veroordeelde eiser om de NV AG 1824 te vrijwaren
ten belope van 400.020 BEF, vermeerderd met de verwijlrente vanaf 14 april
1993 tot 5 april 1994 en verder de gerechtelijke rente tot de datum van betaling.

Eiser stelde tegen deze beslissing een beperkt hoger beroep in dat enkel was
gericht tegen de verzekeraar en vorderde de afwijzing van de vordering in tus-
senkomst en vrijwaring. De verzekeraar stelde zijnerzijds incidenteel beroep in.

Bij arrest van 24 juni 1999 verklaarde het Hof van Beroep te Gent dit hoger
beroep ongegrond en het incidenteel beroep grotendeels gegrond en bevestigde
het bestreden vonnis,  evenwel met  die wijziging dat  het  bedrag in  hoofdsom
werd verhoogd tot 800.040 BEF en dat eiser werd veroordeeld tot het geheel der
kosten.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1131, 1235, 1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen (...), 1494 van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...);
- het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak en van het algemeen

rechtsbeginsel van de kracht van het strafrechterlijk gewijsde.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart bij het bestreden arrest van 24 juni 1999, recht-
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doende op eisers hoger beroep en op verweersters incidenteel beroep, dit hoger beroep on-
gegrond en het incidenteel beroep grotendeels gegrond en bevestigt derhalve het bestre-
den vonnis, waarbij eiser werd veroordeeld om verweester te vrijwaren ten belope van
400.020 BEF, meer de verwijlrente vanaf 14 april 1993 tot 5 april 1994 en verder de ge-
rechtelijke rente tot de datum van betaling, evenwel met die wijziging dat het bedrag in
hoofdsom wordt verhoogd tot 800.040 BEF en dat eiser wordt veroordeeld tot het geheel
der kosten, op volgende gronden :

"Het bedrag van 400.020 BEF is de helft van 800.040 BEF, zijnde de som tot het beta-
len waarvan (verweerster) door het bestreden vonnis op hoofdvordering van het nationaal
verbond van socialistische mutualiteiten werd veroordeeld.

Bij dagvaarding betekend op 14 oktober 1992 vorderde deze de terugbetaling van voor-
meld bedrag, meer rente vanaf 1 mei 1990, wegens de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
die het in de periode 1988-1922 had uitbetaald aan (eiser) naar aanleiding van het ongeval
dat hem overkwam op 29 juni 1985 en waarvoor de aansprakelijkheid van Dorsimont Ber-
nard, verzekerde van (verweerster) vaststaat.

(Verweerster) vergoedde (eiser) op grond van het vonnis van 17 maart 1992 van de po-
litierechter te Ieper dat een vergoeding toekende waarop de inmiddels van de mutualiteit
ontvangen uitkeringen niet in mindering werden gebracht.

(Verweerster) komt thans niet meer op tegen haar veroordeling tot terugbetaling aan het
nationaal verbond van socialistische mutualiteiten maar stelt, bij conclusie neergelegd op
30 april 1998, op rechtsgeldige wijze incidenteel beroep in waarmee zij opkomt tegen het
verminderen tot de helft van het bedrag waarvan zij met de "dagvaarding in gedwongen
tussenkomst en vrijwaring" betekend op 5 april 1994, op haar beurt de terugbetaling vor-
derde aan (eiser).

(...)
Als grondslag voor de vordering van (verweerster) wordt de onverschuldigde betaling

ingeroepen.
De voorwaarden voor de toepassing ervan zijn vervuld : zowel de betaling staat vast als

het onverschuldigd karakter ervan.
Dit onverschuldigd karakter vloeit voort uit het feit dat ingevolge de eerdere betaling

door de mutualiteit en de daaraan verbonden subrogatie de aanspraak op de vergoeding
die hier aan de orde is niet meer tot het patrimonium van (eiser) behoorde.

De beweerde onzorgvuldigheid die (verweerster) zou hebben begaan door in de proce-
dure voor de politierechter geen gewag te maken van de haar bekende betalingen die (ei-
ser) ontving van zijn mutualiteit is zonder invloed op de omvang van haar aanspraak tot
terugbetaling : zij laat de toepassingsvoorwaarden die gelden voor de terugvordering op
grond van onverschuldigde betaling onverkort bestaan en kan niet voor gevolg hebben dat
een betaling waarvan het onverschuldigd karakter vaststaat toch geheel of ten dele ver-
schuldigd zou worden.

De eerste rechter heeft, met toepassing van artikel 1378 B.W., terecht geoordeeld dat
op het terug te betalen bedrag eerst rente verschuldigd is vanaf de ingebrekestelling van
14 april 1993".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De terugvordering van het onverschuldigde vereist twee voorwaarden, met name het

bestaan van een betaling en het onverschuldigd karakter ervan.
Dit onverschuldigd karakter veronderstelt dat de betaling zonder oorzaak is gebeurd.
Met oorzaak wordt echter bedoeld, niet alleen een contractuele verbintenis, een verbin-
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tenis volgend uit een eenzijdige wilsuiting of een onrechtmatige daad of de wet, doch ook
eventueel een gerechtelijke beslissing.

Er kan zodoende geen sprake zijn van een onverschuldigde betaling wanneer de beta-
ling is gebeurd in uitvoering van een gerechtelijke beslissing.

Te dezen wordt door het bestreden arrest uitdrukkelijk vastgesteld dat verweerster eiser
vergoedde op grond van het vonnis van 17 maart 1992 van de politierechter te Ieper, dat
een vergoeding toekende waarop de inmiddels van de mutualiteit ontvangen uitkeringen,
met name de uitkeringen ontvangen tijdens de periode 1988-1992, niet in mindering wer-
den gebracht.

Het wees aldus duidelijk voormeld vonnis als oorzaak van verweersters betaling van
het bedrag van 800.040 BEF aan.

Hieruit volgt dat het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen niet wettig
kon besluiten tot het onverschuldigd karakter van de door verweerster aan eiser gedane
betaling en op die grond eiser veroordelen tot terugbetaling aan verweerster van het be-
drag van 800.040 BEF, meer de verwijlintresten vanaf 14 maart 1993 (schending van de
artikelen 1131, 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek en 1494 van het Gerech-
telijk Wetboek evenals van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder
oorzaak).

V. Beslissing van het Hof 
Eerste onderdeel
Overwegende dat een betaling alleen onverschuldigd is als zij zonder oorzaak

is; dat een betaling niet onverschuldigd is wanneer zij haar oorzaak vindt in een
gerechtelijke beslissing;

Overwegende dat het arrest de vrijwaringsvordering van verweerster tegen ei-
ser inwilligt op grond dat de betaling die eiser heeft ontvangen voor de schade
die hij heeft geleden door het ongeval van 29 juni 1985 onverschuldigd is omdat
door de eerdere betaling door het ziekenfonds en de daaraan verbonden subroga-
tie, de aanspraak op vergoeding waarop de tussenkomst van het ziekenfonds be-
trekking had, niet meer tot het patrimonium van eiser behoorde;

Overwegende dat het arrest verder vaststelt dat verweerster eiser heeft vergoed
op grond van het vonnis van de Politierechtbank te Ieper van 17 maart 1992 dat
hem een vergoeding toekende waarop de van het ziekenfonds ontvangen uitke-
ringen niet in mindering werden gebracht;

Overwegende dat ingevolge die laatste overweging het arrest niet naar recht
heeft kunnen beslissen dat de betaling onverschuldigd was;

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 Antwerpen.
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16 mei 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever  : de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca-
ten : mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 301

1° KAMER - 16 mei 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - VONNIS WAARBIJ HIJ GEEN

PARTIJ WAS - TEGENWERPELIJKHEID - VOORWAARDE.

Een vonnis dat tussen de benadeelde en de verzekerde is gewezen in een geschil ter zake
van een door een motorrijtuig veroorzaakte schade kan niet worden ingeroepen tegen de
verzekeraar die in het geding geen partij  is geweest of daarin niet is geroepen, tenzij
vaststaat dat hij in feite de leiding van het geding op zich heeft genomen. (Art. 14, § 1,
tweede lid W.A.M.-wet 1989)

(AXA-ROYALE BELGE NV T. F.W.)

ARREST

(A.R. C.00.0070.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 oktober 1999 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955;

- artikel 14, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart het door haar gewezen vonnis van 29 maart

1993 (lees : 1995) gekend onder A.R. 95.404 tussen verweerder en Z. gemeen aan eiseres,
o.m. op volgende gronden :

"In de eerste plaats dient gesteld te worden dat het vonnis van 29 maart 1995 van deze
rechtbank een definitieve uitspraak doet omtrent de verantwoordelijkheid aangaande het
ongeval tussen (verweerder) en Z.. Het vonnis is in kracht van gewijsde getreden en het
gezag van gewijsde van de beslissing verhindert dat er omtrent de verantwoordelijkheid
een andere uitspraak zou worden gedaan. Het gezag van gewijsde betreft immers niet en-
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kel de beslissing als dusdanig maar strekt (zich) evenzeer uit tot de motieven waarop deze
beslissing steunt.

(Verweerder) vorderde in hoofdorde de gemeenverklaring van het vonnis van 29 maart
1995 aan (eiseres) als verzekeraar van Z.. Een vordering tot gemeenverklaring strekt ertoe
het gezag van gewijsde waarmee een rechterlijke uitspraak is of zal worden bekleed, uit te
breiden tot een mogelijke belanghebbende of iemand lastens wie men, op basis van de te
wijzen of gewezen uitspraak, een vordering wil stellen (P. T., Vordering tot bindendver-
klaring en een reeds opgestart deskundigenonderzoek, P&B, 1994, 101). Een vordering
tot gemeenverklaring kan ingesteld worden bij wijze van tussenvordering in het kader van
een hangende procedure maar is evenzeer mogelijk als hoofdvordering op basis van een
reeds gewezen vonnis, zelfs wanneer dit tussen andere partijen is gewezen.

Een vordering tot bindendverklaring van een reeds gewezen beslissing kan slechts wor-
den ingewilligd voor zover de rechten van de verdediging van de partij tegen wie de maat-
regel gevorderd wordt, niet kunnen worden geschonden.

Wat dit onderdeel betreft staat het vast dat voor Z. oorspronkelijk een raadsman was
verschenen en dat na toepassing van artikel 751 Gerechtelijk Wetboek nadien een vonnis
is gewezen. Er is dus geen twijfel dat de rechten van verdediging van Z. volledig zijn ge-
respecteerd. Het feit dat Z. deze rechten van verdediging niet heeft uitgeput doet daaraan
geen afbreuk.

(Eiseres) kan niet ontkennen dat zij (...) weet had van het schadegeval als dusdanig. Uit
de overgelegde stukken blijkt immers dat er een dossier was geopend en er briefwisseling
werd gevoerd. De gehoudenheid van (eiseres) als verzekeraar werd op geen enkele wijze
betwist, enkel de eventuele verdeling van de aansprakelijkheid werd betwist. Weliswaar
blijkt nergens uit dat Z. (eiseres) in kennis heeft gesteld van de dagvaarding die (verweer-
der) had uitgebracht. Maar er mag niet uit het oog verloren worden dat deze verwitting-
ingsplicht een contractuele plicht is die rust op Z. ten overstaan van (eiseres) en (verweer-
der) hieraan in principe volkomen vreemd is.

Uit  geen enkele wettelijke bepaling volgt  dat (verweerder)  de verplichting had om,
naast Z. ook (eiseres) in de procedure te betrekken. (Verweerder) kon zelfs vermoeden dat
Z. het nodige had gedaan om (eiseres) op de hoogte te brengen van de vordering die las-
tens hem was ingesteld. Daarenboven blijkt nergens uit dat (verweerder) juist wist wie de
verzekeraar van Z. was.

Als zodanig blijkt dat de verantwoordelijkheid betreffende het ongeval op 12 augustus
1993 definitief is vastgesteld bij vonnis van deze rechtbank van 29 maart 1995 en dat deze
beslissing is gewezen nadat de rechten van verdediging van de verzekerde van (eiseres)
ten volle zijn gerespecteerd. (Eiseres) kan zich niet beroepen op een contractuele tekort-
koming van haar verzekerde om zich van haar verplichting tot vergoeding ten aanzien van
de schadelijder (verweerder) te onttrekken.

De vordering tot gemeenverklaring dient dan ook toegestaan te worden en het vonnis
van de eerste rechter dient in die zin hervormd te worden".

Grieven
Volgens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek kan het gezag van het gerechtelijk ge-

wijsde van een rechterlijke beslissing en de motieven waarop ze steunt slechts onderling
worden ingeroepen door de partijen bij deze beslissing in dezelfde hoedanigheid. Luidens
artikel 14, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, kan een vonnis gewezen in
een geschil terzake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de verzekeraar
slechts worden ingeroepen indien deze in het geding partij is geweest of daarin is geroe-
pen, tenzij vaststaat dat deze laatste in feite de leiding van het geding op zich heeft geno-
men. Bovendien heeft volgens de bepalingen van artikel 6.1 van voormeld Europees Ver-
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drag, dat rechtstreekse werking heeft en dat door eiseres in haar eerste beroepsconclusie
werd ingeroepen (p. 5), eenieder recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, wat onder meer inhoudt dat de
partijen in een burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om de door de andere par-
tijen aangedragen bewijzen te weerleggen. Het algemeen rechtsbeginsel betreffende het
recht van verdediging verhindert eveneens dat een vonnis, louter gewezen tussen de bena-
deelde (verweerder) en de verzekerde (van eiseres), waarbij eiseres geen partij is geweest
en aldus geen kans heeft gehad om de stelling van verweerder over de aansprakelijkheid
voor het ongeval van 12 augustus 1993 te weerleggen, tegen eiseres zou worden ingeroe-
pen, zelfs indien haar verzekerde tijdens de rechtspleging die tot dit vonnis heeft geleid
zijn recht van verdediging volledig heeft kunnen uitoefenen en ongeacht het feit dat deze
laatste jegens eiseres een contractuele tekortkoming heeft begaan en dat verweerder niet
de verplichting had om eiseres in de procedure te betrekken. De rechtbank stelt geenszins
vast dat eiseres in feite de leiding van het geding tussen verweerder en haar verzekerde op
zich had genomen.

Hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg, door op voormelde gronden bedoeld
vonnis van 29 maart 1995 aan eiseres gemeen te verklaren, haar beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 14, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 21
november 1989 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek) en eiseres' recht op een eerlijke be-
handeling van haar zaak (schending van artikel 6.1 van voormeld Europees Verdrag) en
recht van verdediging miskent (schending van het aangeduide algemeen rechtsbeginsel).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 14, §1, eerste lid, van de wet van 21

november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, een vonnis dat is gewezen in een geschil ter zake van door een
motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de verzekeraar, de verzekerde of de bena-
deelde slechts kan worden ingeroepen, indien zij in het geding partij zijn geweest
of daarin zijn geroepen;

Dat wanneer dit niet het geval is, dit vonnis niet bindend kan worden verklaard
tegen de verzekeraar, de verzekerde of de benadeelde;

Dat overeenkomstig artikel 14, §1, tweede lid, van dezelfde wet, het vonnis dat
is gewezen in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde, niettemin kan
worden ingeroepen tegen de verzekeraar indien vaststaat dat deze in feite de lei-
ding van het geding op zich heeft genomen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat :
1. verweerder een vordering heeft ingesteld tegen de genaamde Z., verzekerde

van eiseres, met betrekking tot een verkeersongeval waarbij zij betrokken waren;
2. bij vonnis van 29 maart 1995 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant-

werpen de verzekerde van eiseres uitsluitend aansprakelijk werd gesteld voor het
ongeval en veroordeeld werd tot schadevergoeding;

3. het vermelde vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat het bestreden vonnis vervolgens het vonnis van 29 maart 1995 aan eiseres

"gemeen verklaart" en op grond daarvan eiseres tot betaling aan verweerder ver-
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oordeelt, zonder vast te stellen dat eiseres de leiding van het geding dat aanlei-
ding heeft gegeven tot dit vonnis, op zich heeft genomen;

Dat het arrest aldus artikel 14, §1, van de wet van 21 november 1989 betref-
fende verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen schendt;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden vonnis,  behoudens in zoverre dit  het hoger beroep

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

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

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-

chelen, zitting houdende in hoger beroep.

16 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever :  de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-gene-
raal – Advocaten : mrs. Bützler en De Gryse.

Nr. 302

1° KAMER - 17 mei 2002

RECHTSMISBRUIK - BEGRIP.

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk
en toereikend belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen moet de
rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en met name nagaan of
de veroorzaakte schade al dan niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder
van dat recht beoogd of verkregen heeft1. (Art. 1134, derde lid B.W.)

(L. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0101.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 november 2000 in hoger

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

1 Zie Cass., 14 nov. 1997, A.R. C.96.0375.F, nr. 477 en 8 feb. 2001, A.R. C.98.0470.N, nr. 78.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 706, 707, 708, 1134, derde lid, en 2262 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel inzake misbruik van recht.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist "dat er ten slotte evenmin grond bestaat om met misken-

ning van de door de partijen aangegane contractuele verbintenissen de litigieuze erfdienst-
baarheid te beperken tot een gewoon voetpad" en veroordeelt eiser, met bevestiging van
het beroepen vonnis, om "de ligging van de erfdienstbaarheid in haar vorige staat te her-
stellen".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Eiser had in zijn appèlconclusie aangevoerd :
"Heel subsidiair - wijze van uitoefening van de erfdienstbaarheid
43. (...) in het onmogelijke geval dat de rechtbank het bestaan van die erfdienstbaarheid

zou behouden, dient de rechtbank nog, gelet op alle omstandigheden van de zaak, en met
name gelet op de huidige plaatsgesteldheid, de uitoefening ervan te beperken tot een ge-
bruik voor voetgangers en het tracé ervan wijzigen, op gevaar af aan de (verweerders)
schadevergoeding te moeten betalen voor de, weinig waarschijnlijke, schade die zou kun-
nen ontstaan uit de beperking van het gebruik van hun recht;

44. (...) dat, zoals blijkt uit de stukken 10, 14 en 17 van het dossier, het herstel van de
erfdienstbaarheid  in  haar  vorige  staat  materieel  onmogelijk  is,  tenzij  (eisers)  woning
wordt afgebroken of ingegraven;

dat de (verweerders), tenzij zij misbruik maken van hun recht, dergelijke maatregelen
niet kunnen eisen;

dat derhalve, op heel subsidiaire wijze, het tracé van de erfdienstbaarheid moet worden
gewijzigd en op de bovenste rand van het talud naast (eisers) huis worden gesitueerd;

45. (...) dat voorts de wijze van exploitatie van de erfdienstbaarheid moet worden vast-
gesteld;

dat die exploitatiewijze wel degelijk vastgesteld moet worden met betrekking tot de be-
stemming van het heersende erf en de normale exploitatie ervan;

46. (...) dat niet kan worden betwist dat het fonds bebouwd is; dat het gebouw een
woonhuis is;

dat uit de door de (verweerders) overgelegde verklaringen blijkt dat de erfdienstbaar-
heid in wezen enkel dient voor wandelingen te voet;

dat met name de heer en mevrouw M. verklaren dat zij daar wandelen, net zoals andere
buren; dat zulks ook het geval is voor de heer D. en de heer B.;
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dat dus voor recht dient te worden gezegd dat de litigieuze erfdienstbaarheid slechts
door voetgangers mag worden gebruikt;

47. (...) dat voorts uit de deskundigenonderzoeken die op (eisers) verzoek zijn gehou-
den, blijkt dat geen enkel motorrijtuig de erfdienstbaarheid sinds meer dan dertig jaar
heeft gebruikt; dat indien dat wel was gebeurd, de bomen die er staan immers niet hadden
kunnen groeien;

dat ten gevolge van de verjaring aangenomen moet worden dat de (verweerders) het
recht hebben verloren om voertuigen langs de erfdienstbaarheid te laten passeren".

In zijn omstandige conclusie voerde eiser aan dat :
- de groei van de bomen aantoont dat geen enkel motorrijtuig sinds meer dan 30 jaar de

erfdienstbaarheid heeft gebruikt en dat de eisers, ten gevolge van de verjaring, het recht
hebben verloren om voertuigen langs de erfdienstbaarheid te laten passeren;

- het herstel van de erfdienstbaarheid in haar vorige staat onmogelijk zou zijn tenzij het
daarop liggende gebouw afgebroken of ingegraven werd, wat een misbruik van recht zou
opleveren.

Het bestreden vonnis antwoordt niet op dat omstandig verweer en is dus niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

2.2. Tweede onderdeel
De wijze van gebruik van de erfdienstbaarheid verjaart evenals de erfdienstbaarheid

zelf en op een gelijke manier (artikelen 706 en 708 van het Burgerlijk Wetboek).
De gedeeltelijke niet-uitoefening van de erfdienstbaarheid doet ze dus gedeeltelijk te-

nietgaan, ongeacht de bewoordingen van de overeenkomst waarin zij is vastgesteld.
Daaruit volgt dat, ingeval het bestreden vonnis in die zin zou worden uitgelegd dat het

heeft beslist dat de niet-uitoefening van de erfdienstbaarheid door motorrijtuigen, wegens
de door de partijen aangegane contractuele verbintenissen, niet tot gevolg kon hebben dat
zij in die mate tenietging, het niet naar recht verantwoord zou zijn (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van ar-
tikel 1134 van dat wetboek).

2.3. Derde onderdeel
De uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten verbiedt een partij misbruik te

maken van de rechten die een overeenkomst haar verleent. Een dergelijk misbruik ontstaat
wanneer die partij, louter in haar eigen belang, gebruik maakt van een recht dat zij uit de
overeenkomst puurt en daaruit een voordeel haalt dat buiten verhouding staat tot correla-
tieve last van de andere partij (artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en in
het middel aangewezen rechtsbeginsel).

Misbruik van recht wordt gestraft door dat recht tot zijn normaal gebruik te herleiden.
Daaruit volgt dat, ingeval het bestreden vonnis in die zin zou worden uitgelegd dat het

heeft beslist dat de vordering van de verweerders om de ligging van de litigieuze erf-
dienstbaarheid in haar vorige staat te laten herstellen, geen rechtsmisbruik opleverde, een
dergelijke beslissing niet naar recht verantwoord is omdat het vonnis niet uitgesloten heeft
dat het voordeel dat die verweerders uit dat herstel zouden halen niet in verhouding zou
staan tot de daaruit ontstane correlatieve last van eiser (schending van artikel 1134, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het in het middel aangewezen rechts-
beginsel).

Ondanks eisers verzoek aan de rechtbank van eerste aanleg waarbij hij aanvoerde dat
het herstel van de erfdienstbaarheid in haar vorige staat een misbruik van recht zou ople-
veren, heeft het bestreden vonnis niet nagegaan of dat herstel de bovenvermelde wanver-
houding tot gevolg zou hebben. Aldus stelt dat vonnis het Hof althans niet in staat de be-
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slissing op haar  wettigheid te  toetsen en is  het  bijgevolg niet  naar  recht  verantwoord
(schending van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het
in het middel aangewezen rechtsbeginsel) en evenmin regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Derde onderdeel
Overwegende dat er sprake kan zijn van misbruik van recht als een recht zon-

der redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend, inzonderheid wanneer het
berokkende nadeel buiten verhouding is met het door de houder van dat recht be-
oogde of verkregen voordeel; dat de rechter, bij de beoordeling van de in het ge-
ding zijnde belangen, met alle omstandigheden van de zaak rekening moet hou-
den;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat "er (...) geen grond bestaat
om met miskenning van de door de partijen aangegane contractuele verbintenis-
sen de litigieuze erfdienstbaarheid te beperken tot een gewoon voetpad" en, met
overname van de redenen van de eerste rechter, dat "de aantasting van de toe-
stand die voortvloeit uit het bestaan van een erfdienstbaarheid gestraft moet wor-
den door terug te keren naar de vorige toestand en dat eiser moet worden veroor-
deeld om de plaats in zijn vorige staat te herstellen, hetgeen de normale straf-
maatregel is bij de aantasting van een zakelijk recht";

Dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing dat de vordering van de ver-
weerders om de ligging van de litigieuze erfdienstbaarheid in haar vorige staat te
laten herstellen, geen rechtsmisbruik oplevert, niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2.2. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de eerste twee on-

derdelen van het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit de hoofd- en tussenbe-

roepen ontvankelijk verklaart en voor recht zegt dat de litigieuze erfdienstbaar-
heid "overeengekomen is en nog steeds geldt";

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 eiser in de helft van de kosten; houdt de andere helft aan en laat de

uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-

sel, zitting houdend in hoger beroep.

17 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
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slaggever : mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaat : mr. Simont.

Nr. 303

1° KAMER - 17 mei 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - SCHENDING

VAN DE REGELS INZAKE DE BEWIJSVOERING - ONTVANKELIJKHEID.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN EN

ARRESTEN - AFWIJZING VAN DE VORDERING - EXCEPTIES - HEROPENING VAN HET DEBAT.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN -
AFWIJZING VAN DE VORDERING - EXCEPTIES - HEROPENING VAN HET DEBAT.

1º Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken
is het middel waarin voor de eerste maal voor het Hof de schending van de regels inzake
de bewijsvoering wordt aangevoerd1.

2º en 3° De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen alvorens de
vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen
voor hem niet hadden opgeworpen2. (Art. 774, tweede lid Ger.W.)

(M. T. ENTREPRISES FRAZELLE R. ET FILS B.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0330.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 november 2000 in hoger

beroep gewezen door de Vrederechter te Aarlen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1779, 3°, 1787 tot 1799, 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347 en

1348 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 25 van het Wetboek van Koophandel, vervangen bij de wet van 15 december

1872, dat is titel IV van dat wetboek, genaamd "Bewijs van handelsverbintenissen";
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Cass., 31 okt. 1997, A.R. C.96.0484.F, nr. 440.
2 Cass., 3 april 1998, A.R. C.97.0087.F, nr. 191.
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- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis dat uitspraak doet over verweersters oorspronkelijke vordering tegen eise-

res, verklaart ze ten dele gegrond en zulks op grond dat
"(verweerster), blijkens haar dossier, (eiseres) op 4 februari 1999, ter vereffening van

werken in een flat in het gebouw 'résidence Nevis', in Aarlen-Stockem, de factuur num-
mer 1E ten bedrage van 41.034 BEF heeft gestuurd; dat (eiseres) weigert die factuur te
vereffenen op grond dat zij m.b.t. die flat waarvoor de werken zijn uitgevoerd en waarvan
(verweerder) de eigenaar zou zijn, slechts als naamlener optreedt; dat uit de stukken die
(verweerder) overlegt blijkt dat hijzelf en (eiseres) - die thans in een echtscheidingsproce-
dure verwikkeld zijn - gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen; dat de
flat 2D op de tweede verdieping van de residentie Nevis gelegen in de rue de la Barrière,
in de wijk "Beim Vivat" te Aarlen-Stockem, blijkens de notariële akte van 4 augustus
1997 door (eiseres) bij derden is aangekocht en nadien, blijkens de notariële akte van 21
augustus 1998, door haar is doorverkocht aan derden; dat voorts uit (verweersters) dossier
blijkt dat de opdrachtgever van de werken die uitgevoerd zijn onder toezicht van architect
B. C. en met name die welke door haar zijn uitgevoerd, niemand anders is dan (eiseres);
dat voor die werken, die door de architect zijn goedgekeurd, vervolgens een verdeling tus-
sen de mede-eigenaars is gebeurd, op grond waarvan de litigieuze factuur is opgemaakt"

en dat
"(eiseres),  aangezien zij de factuur nr. 1E van 4 februari  1999 niet heeft vereffend,

thans het bedrag van 41.034 BEF in hoofdsom is verschuldigd; dat (verweerster) een for-
faitaire vergoeding van 6.155 BEF eist; dat luidens haar algemene voorwaarden een ver-
goeding van 15 pct. kan worden geëist bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag;
dat het feit dat (eiseres) in casu daadwerkelijk op de hoogte is van die algemene voor-
waarden, hieruit kan worden afgeleid dat de partijen voortdurend zakelijke contacten on-
derhielden, zodat zij voordien overeenkomsten hebben uitgevoerd waarin die algemene
voorwaarden zijn opgenomen; dat (eiseres) bovendien nooit bewezen heeft dat zij de fac-
tuur heeft geprotesteerd bij de ontvangst ervan; dat het geëiste bedrag een billijk herstel
lijkt te zijn voor de schade die (verweerster) heeft geleden door de wanuitvoering van de
overeenkomst; (...) dat de door (verweerster) gevorderde interesten eveneens zijn vastge-
steld in die algemene voorwaarden; dat ze haar dus zullen worden toegekend".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
In haar regelmatig voor de vrederechter neergelegde conclusie hield (eiseres) staande

dat de tegen haar ingestelde hoofdvordering niet gegrond was, met name omdat "(ver-
weerster), ook al heeft de raadsman van (eiseres) daar herhaaldelijk om gevraagd, geen
andere stukken dan de factuur en de herinneringsbrieven overlegt. De factuur geeft hele-
maal geen uitsluitsel over de juridische band tussen (verweerster) en (eiseres). Bovendien
is het, gelet op de bijzondere beknoptheid ervan, onmogelijk op te maken op welke presta-
ties of leveringen zij betrekking zou kunnen hebben. (Eiseres), die in tegenstelling tot de
overige partijen niet de hoedanigheid van koopman heeft, wordt niet geacht de factuur te
hebben aanvaard", en in de slotsom van haar conclusie vroeg zij dat de stukken die zij be-
doelde, zouden worden overgelegd.

Aldus voerde eiseres aan dat de tegen haar ingestelde hoofdvordering niet gegrond was,
en zulks op grond van andere redenen dan het bestaan van een overeenkomst van naamle-
ning, en zij voerde aan dat noch het bestaan van een aannemingsovereenkomst tussen haar
en verweerster, noch, subsidiair, het voorwerp van een dergelijke overeenkomst bewezen
waren, met name omdat verweerster de bijkomende stukken bedoeld in de conclusie van
eiseres , niet heeft overgelegd.
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Daaruit volgt dat het vonnis, waarin wordt gezegd dat eiseres de tegen haar ingestelde
hoofdvordering slechts zou betwisten omdat zij m.b.t. die flat waarvoor de werken zijn
uitgevoerd en waarvan (verweerder) de eigenaar zou zijn, slechts als naamlener optreedt,
aldus de conclusie van eiseres uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek)  en  althans  niet  antwoordt  op  de  bovenstaande  argumentatie,  aangezien  het  de
hoofdvordering, wat het beginsel ervan betreft, slechts verantwoordt met de overwegingen
betreffende de ongeoorloofde aard van de door eiseres aangevoerde overeenkomst van
naamlening. Dat gebrek aan antwoord op haar conclusie staat gelijk met een gebrek aan
redengeving. Bovendien is de bewering dat "(eiseres), aangezien zij de factuur (...) niet
heeft vereffend, thans het bedrag van 41.034 BEF in hoofdsom is verschuldigd" een cir-
kelredenering en geen motivering met betrekking tot het bestaan van de litigieuze schuld
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
De subsidiair aangevoerde overweging als zou eiseres de factuur moeten betalen omdat

zij die niet vereffend heeft, is een cirkelredenering en geen motivering. Voorts laat het
vonnis in het ongewisse of zijn redenen, volgens welke eiseres daadwerkelijk op de hoog-
te was van verweersters algemene voorwaarden en de litigieuze factuur niet heeft gepro-
testeerd bij de ontvangst ervan, uitsluitend worden aangevoerd tot staving van de beslis-
sing dat eiseres gehouden is tot betaling van de forfaitaire vergoeding van 6.155 BEF, die
is vastgesteld in verweersters algemene voorwaarden, dan wel of die redenen eveneens
worden aangevoerd tot staving van de - onderscheiden - beslissing dat eiseres in beginsel
gehouden is tot betaling van de schuldvordering. In de eerste keuzemogelijkheid bevat het
vonnis geen enkele motivering tot staving van de beslissing over het beginsel zelf van de
vordering en is het dus, wegens het ontbreken van redengeving, onwettig, terwijl het, in
de tweede keuzemogelijkheid, dienaangaande een motivering bevat die, ook al is zij on-
wettig, zoals het derde middel stelt, wel degelijk bestaat zodat het aldus voldoet aan het
bij artikel 149 van de Grondwet voorgeschreven vormvereiste.

Daaruit volgt dat het vonnis het Hof niet in staat stelt na te gaan of de bestreden beslis-
sing regelmatig met redenen omkleed is en dus evenmin of zij wettig is; dat het dienaan-
gaande dubbelzinnig is en dat die dubbelzinnigheid gelijkstaat met het ontbreken van re-
dengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet).

1.3. Derde onderdeel
Het vonnis stelt vast dat het bestaan en, subsidiair, het voorwerp van een aannemings-

overeenkomst die tussen verweerster en eiseres zou zijn aangegaan, betwist werden. Lui-
dens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek, moet het bewijs van een verbintenis, in geval van betwisting, geleverd worden door
degene die zich erop beroept. Behoudens de uitzonderingen bedoeld in de artikelen 1347
en 1348 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt artikel 1341 van dat wetboek dat een akte
voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de
som of de waarde van 15.000 BEF te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaarge-
vingen, een en ander onverminderd hetgeen wordt voorgeschreven in de wetten betreffen-
de de Koophandel. Artikel 25 van het Wetboek van Koophandel, vervangen bij de wet
van 15 december 1872, bepaalt weliswaar dat handelsverbintenissen, behalve door de be-
wijsmiddelen die het burgerlijk recht toelaat, ook kunnen worden bewezen door getuigen
in alle gevallen waarin de rechtbank oordeelt dit te moeten toestaan, behoudens de uitzon-
deringen bepaald voor bijzondere gevallen en dat koop en verkoop bewezen kunnen wor-
den door middel van een aanvaarde factuur, onverminderd de andere bewijsmiddelen die
door de wetten op de Koophandel zijn toegelaten, maar die bepaling geldt niet wanneer
het bewijs van het bestaan en van het voorwerp van een overeenkomst geleverd moet wor-
den ten aanzien van iemand die geen koopman is. Uit het vonnis blijkt niet dat eiseres de
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hoedanigheid van koopman heeft. Uit het vonnis blijkt evenmin dat er een van eiseres af-
komstig geschrift bestaat waarin het bestaan en het bedrag van de schuld worden vastge-
steld, noch dat er een begin van schriftelijk bewijs zou bestaan, d.w.z. iedere schriftelijke
akte die afkomstig is van degene tegen wie de vordering is ingesteld en die het aangevoer-
de feit aannemelijk maakt, noch dat de schuldeiser niet de mogelijkheid heeft gehad een
schriftelijk bewijs te krijgen van de jegens hem aangegane verbintenis.

De omstandigheid dat iemand die geen koopman is niet bewijst een factuur te hebben
geprotesteerd bij de ontvangst ervan, impliceert geenszins dat hij die factuur aanvaardt.

Daaruit  volgt  dat  het  vonnis,  doordat  het  beslist  dat  verweerster,  die  de  bewijslast
droeg, het bestaan en de inhoud van een aannemingsovereenkomst tussen verweerster en
eiseres bewijst en door laatstgenoemde te verplichten om de schuld te betalen op grond
van de door verweerster overgelegde factuur, hoewel het niet vaststelt dat eiseres de hoe-
danigheid van koopman zou hebben gehad en evenmin dat zij de factuur uitdrukkelijk zou
hebben aanvaard, en hoewel het bijgevolg niet vaststelt dat verweerster het wettelijk be-
wijs levert waartoe zij gehouden is, alle in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek en van artikel 149 van de Grondwet.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis dat uitspraak doet over de door eiseres tegen verweerder ingestelde vorde-

ring tot tussenkomst en vrijwaring, verklaart die vordering niet gegrond, met name op
grond dat :

"het nuttig is eraan te herinneren dat naamlening een overeenkomst is waarbij een per-
soon in eigen naam maar voor rekening van een ten aanzien van derden niet genoemde
lastgever een rechtshandeling stelt; dat de naamlener dus voor de derde zijn rol van tus-
senpersoon en de identiteit van zijn opdrachtgever verborgen houdt; dat de contracterende
derde juridisch gezien dus slechts met de naamlener handelt, terwijl de interne betrekkin-
gen tussen de partijen bij de overeenkomst van naamlening onderworpen zijn aan de be-
palingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende het contract van lastgeving; dat, wan-
neer de overeenkomst van naamlening evenwel beoogt rechten van derden te benadelen
zoals de wil om een belastingbepaling te omzeilen, de overeenkomst nietig is omdat zij
ongeoorloofd is; dat (eiseres) in casu zelf bevestigt dat de overeenkomst van naamlening
waarop zij zich beroept uitsluitend met fiscale bedoelingen is gesloten, met name om (ver-
weerder) in staat te stellen het goed waar de werken zijn uitgevoerd te onttrekken aan de
rechten van de belastingadministratie; dat die overeenkomst bijgevolg - in de veronder-
stelling dat zij bewezen is - hoe dan ook onrechtmatig zou zijn, niet omdat zij naamlening
betreft maar omdat zij met frauduleuze bedoelingen is gesloten; dat gegevens die aange-
voerd zijn in het raam van een scheidingsprocedure van de echtgenoten, niets afdoen aan
het feit dat de rechten van derden benadeeld zijn".

Grieven
Artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de herope-

ning van het debat moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen,
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden aangevoerd. Uit de con-
clusie van verweerster, evenmin als uit de conclusie van eiser volgt dat deze, als exceptie
op de tegen hem ingestelde vordering tot vrijwaring, zou hebben aangevoerd dat de door
eiseres  aangevoerde  overeenkomst  van naamlening onrechtmatig  zou zijn.  Het  vonnis
stelt overigens niet vast dat een dergelijke overeenkomst niet bestaat en houdt integendeel
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zijn beslissing inzake dat bestaan aan.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, daar het de tegen verweerder ingestelde vorde-

ring tot tussenkomst en vrijwaring afwijst op grond van een exceptie die niet voor de
rechter is aangevoerd, artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het vonnis, om de hoofdvordering ontvankelijk te verklaren,

vaststelt dat zij strekt tot betaling van een factuur die op 4 februari 1999 aan eise-
res is gestuurd voor het saldo van de werken in een flat die haar van 4 augustus
1997 tot 21 augustus 1998 in persoonlijke naam heeft toebehoord;

Dat het bovendien vermeldt dat "uit (verweersters) dossier blijkt dat de op-
drachtgever van de werken die uitgevoerd zijn onder toezicht van architect B. C.
en met name die welke door haar zijn uitgevoerd, niemand anders is dan (eise-
res)" en dat "voor die werken, die door de architect zijn goedgekeurd, vervolgens
een verdeling tussen de mede-eigenaars is gebeurd, op grond waarvan de litigi-
euze factuur is opgemaakt";

Dat het vonnis met die vermeldingen antwoordt op de in het middel weergege-
ven conclusie van eiseres;

Overwegende dat, aangezien het vonnis die conclusie beantwoordt zoals het
dat had moeten doen indien het de aangevoerde miskenning van de bewijskracht
van die conclusie niet had begaan, laatstgenoemde grief doelloos is;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het vonnis eerst beslist dat eiseres verweerster het in hoofd-

som vereiste bedrag verschuldigd is en vervolgens oordeelt "dat het feit dat (eise-
res) in casu daadwerkelijk op de hoogte is van de algemene voorwaarden (van
verweerster), hieruit kan worden afgeleid dat de partijen voortdurend zakelijke
contacten onderhielden, zodat zij voordien overeenkomsten hebben uitgevoerd
waarin die algemene voorwaarden zijn opgenomen" en "dat (eiseres) bovendien
nooit het bewijs heeft geleverd de factuur te hebben geprotesteerd bij de ont-
vangst ervan";

Dat het vonnis, zonder te lijden aan de in het onderdeel aangevoerde dubbel-
zinnigheid, die overwegingen slechts als grondslag gebruikt voor zijn beslissing
betreffende de schuld van eiseres, die bestaat uit de forfaitaire vergoeding en de
interest, zoals ze in die algemene voorwaarden bedongen zijn;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat eiseres, voor de feitenrechter, alleen maar opgekomen is te-

gen het bestaan en subsidiair tegen het voorwerp van de litigieuze aannemings-
overeenkomst maar, met uitzondering van de bewijskracht van de factuur jegens
haar, geen enkel ander middel inzake de bewijslast of de toegelaten bewijsmid-
delen heeft aangevoerd;
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Dat, in zoverre, het middel nieuw is;
Overwegende dat, voor het overige, uit het antwoord op het tweede onderdeel

blijkt dat het vonnis zijn beslissing betreffende het bestaan en de omvang van de
litigieuze schuldvordering niet grondt op de omstandigheid dat eiseres de factuur
niet heeft geprotesteerd bij de ontvangst ervan;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat ingevolge artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, de rechter de heropening van het debat moet bevelen alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor
hem niet hadden aangevoerd;

Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat verweerder voor de feitenrechter heeft betoogd dat de door eiseres aange-
voerde overeenkomst van naamlening nietig was omdat de oorzaak ervan onge-
oorloofd was;

Dat de feitenrechter, daar hij ambtshalve die exceptie opwerpt om de door ei-
seres tegen verweerder ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet
gegrond te verklaren zonder de heropening van het debat te bevelen, artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing op die vordering tot tus-

senkomst  en  vrijwaring  zich  uitstrekt  tot  de,  als  tegenvordering  omschreven,
door eiseres tegen verweerder ingestelde vordering die het vervolg ervan is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering

tot tussenkomst en vrijwaring en over de door eiseres tegen verweerder, als te-
genvordering omschreven, ingestelde vordering alsook over de kosten, met uit-
zondering van door verweerster gedane 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 eiseres in de kosten van de betekening van de voorziening aan

verweerster;
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Vrederechter van het kanton Etalle.

17 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever : mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaat : mr. Mahieu.
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Nr. 304

1° KAMER - 17 mei 2002

WRAKING - VERZOEKSCHRIFT - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - VAGE GRIEVEN -
ONTVANKELIJKHEID.

Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet-ontvankelijk wanneer het niet preciseert hoe
het aangevoerde feit één van de wrakingsgronden zou opleveren die in art. 828 Ger. W.
worden opgesomd en het voorts enkel aanvoert dat een kamervoorzitter jegens de eisers
een hoge graad van vijandschap zou hebben vertoond maar daarbij de feiten waaruit de
vijandschap zou moeten blijken niet nader omschrijft1. (Art. 828, 12° Ger.W.)

(F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0233.F)

I. Verzoek
Bij een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift dat op 19 septem-

ber 2001 ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd, vragen de
verzoekers de wraking van de heer E.D., kamervoorzitter in het Hof van Beroep
te Brussel.

Die magistraat heeft op 20 september 2001 de in artikel 836, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld waarin zijn met re-
denen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden vervat is.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de verzoekers niet aangeven waarom het aangevoerde feit

een van de in artikel van 828 van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde gronden
tot wraking kan opleveren;

Overwegende, voor het overige, dat de verzoekers zich ertoe beperken aan te
voeren dat kamervoorzitter D. jegens hen blijk zou hebben gegeven van een hoge
graad van vijandschap maar de feiten niet omschrijven waaruit een dergelijke
vijandschap zou blijken;

Dat het verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek af;
Stelt  de  gerechtsdeurwaarder  Jean-Philippe  Sonck,  Waversesteenweg  1676,

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

Veroordeelt de verzoekers in de kosten.

1 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1668.F, nr. 650. 
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17 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 305

1° KAMER - 17 mei 2002

WRAKING - VERZOEKSCHRIFT - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - GRIEVEN DIE GEEN

BETREKKING HEBBEN OP EISER TOT WRAKING - VAGE GRIEVEN - ONTVANKELIJKHEID.

Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet-ontvankelijk wanneer de daarin vervatte grief
een andere persoon dan eiser betreft en voorts enkel aanvoert dat een kamervoorzitter
jegens  de  eiseressen  een  hoge  graad  van  vijandschap  zou  hebben  vertoond  maar
daarbij de feiten waaruit de vijandschap zou moeten blijken niet nader omschrijft1.  (Art.
828, 12° Ger.W.)

(ITALIA IN VINO VERITAS - ITALIA GASTRONOMICA REGIONALE B.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0234.F)

I. Verzoek
Bij een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift dat op 19 septem-

ber 2001 ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd, vragen de
verzoeksters de wraking van de heer E.D., kamervoorzitter in het Hof van Be-
roep te Brussel.

Die magistraat heeft op 20 september 2001 de in artikel 836, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld waarin zijn met re-
denen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden vervat is.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de verzoeksters aanvoeren dat die magistraat wiens wraking

wordt voorgesteld in 1994 "deelgenomen heeft aan twee arresten" waarbij "die
magistraat afwijzend heeft beschikt op twee vorderingen van F.B.";

Dat uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift tot wraking blijkt dat de
grief, die enkel B.F. betreft, geen verband houdt met de verzoeksters;

Overwegende, voor het overige, dat de verzoeksters zich ertoe beperken aan te
voeren dat kamervoorzitter D. jegens hen blijk zou hebben gegeven van een hoge
graad van vijandschap maar de feiten niet omschrijven waaruit een dergelijke
vijandschap zou blijken;

Dat het verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;

1 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1668.F, nr. 650.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek af;
Stelt  de  gerechtsdeurwaarder  Jean-Philippe  Sonck,  Waversesteenweg  1676,

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

Veroordeelt de verzoeksters in de kosten.

17 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 306

2° KAMER - 21 mei 2002

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VAN TOEPASSING OP ALLE
VEROORDEELDEN - CONTRA-INDICATIES - GEVOLG.

Zo  de  Wet  Voorwaardelijke  Invrijheidstelling  van  toepassing  is  op  alle  veroordeelden,
ongeacht  hun  nationaliteit,  vermag  de  Commissie  voor  de  Voorwaardelijke
Invrijheidstelling  het  voorstel  tot  voorwaardelijke  invrijheidstelling  af  te  wijzen  nu  ze
oordeelt  dat  het niet  mogelijk  is  om een nuttige reclassering uit  te werken omdat  de
veroordeelde niet gerechtigd is in het Koninkrijk te verblijven en hij zich in de illegaliteit
zou dienen te begeven1. (Artt. 2, tweede lid, 2° en 3° en 7 Wet 5 maart 1998)

1 Het  geannoteerde  arrest  oordeelt  over  het  cassatieberoep  van  het  openbaar  ministerie  bij  de
Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling tegen de beslissing van die Commissie (bij
verschrijving "appèlrechters" genaamd),  waarbij een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling
van een vreemdeling zonder recht op verblijf ontvankelijk maar ongegrond wordt verklaard. De reden
voor de ongegrondheid was dat de ontstentenis van verblijfsrecht een tegenindicatie vormde voor de
mogelijkheid  tot  sociale  reïntegratie  van  de  veroordeelde.  In  toepassing  van  art.  4,  §  6  Wet
Voorwaardelijke  Invrijheidstelling  heeft  de  Commissie  wel  bepaald  dat  het  dossier  van  de
veroordeelde onmiddellijk opnieuw kan worden onderzocht door het personeelscollege. Het openbaar
ministerie  voerde als cassatiemiddel  aan dat de Commissie  Voorwaardelijke Invrijheidstelling het
voorstel niet-ontvankelijk had moeten verklaren in plaats van ongegrond. De Wet Voorwaardelijke
Invrijheidstelling  zou  op  vreemdelingen  zonder  recht  op  verblijf  niet  van  toepassing  zijn.  De
ontvankelijkheid heeft bovendien tot gevolg dat de veroordeelde het recht krijgt zijn dossier opnieuw
te laten onderzoeken door het personeelscollege en de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling.
In zijn conclusie betoogde het O.M. dat het cassatieberoep hem gegrond leek.
De  Commissie  Voorwaardelijke  Invrijheidstelling  heeft  het  voorstel  tot  voorwaardelijke
invrijheidstelling van de veroordeelde afgewezen omdat hij wegens afwezigheid van verblijfsrecht
niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in art. 2, tweede lid, 2° en 3° Wet Voorwaardelijke
Invrijheidstelling. Bovendien zou door de ontstentenis van recht op verblijf ook het toezicht bedoeld
in art. 7 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling onmogelijk zijn. Het toezicht waarvan sprake in art.
7 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling kan enkel, behoudens internationale bepalingen te dezen
niet van toepassing, op het Belgisch grondgebied worden uitgeoefend. Hieruit vloeit voort dat de wet
in de regel enkel van toepassing kan zijn op vreemdelingen met een recht op verblijf.
(Zie ook:
R.v.St. (6e K.) nr. 88.977, 13 juli 2000, T.B.P. 2001, 405;
A.P.M. 2000, 144, Rev. dr. Étr. 2000, 657;
R.v.St. (6e K.) nr. 88.978, 13 juli 2000, http://www.raadvst-consetat.be).
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(Openbaar Ministerie bij de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Antwerpen T. O.)

ARREST

(A.R. P.02.0393.N - P.02.0477.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing op 13 maart 2002 gewe-

zen  door  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen;

De cassatieberoepen dienen samengevoegd te worden.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De procureur des Konings stelt in een memorie een middel voor. Die memorie

is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
P. O. stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van de procureur des Konings
Overwegende dat de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling van toepassing is

op alle  veroordeelden, ongeacht hun nationaliteit,  en geen onderscheid maakt
naargelang de betrokkene de Belgische nationaliteit bezit of vreemdeling is;

Overwegende dat de artikelen 2, tweede lid, 2° en 7 van de wet van 5 maart
1998, in geval van toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, de soci-
ale reïntegratie  van de veroordeelde regelen en hem tijdens een proeftijd  aan
controle en maatschappelijk toezicht onderwerpen, zo nodig onder de voorwaar-
de van het volgen van een begeleiding of een behandeling;

Overwegende dat de appèlrechters,  met  betrekking tot  het  door verweerder
overgelegde reclasseringsplan, oordelen dat het niet mogelijk is om een nuttige
reclassering uit te werken omdat verweerder niet gerechtigd is in het Koninkrijk
te verblijven en hij zich in de illegaliteit zou dienen te begeven;

Dat zij op die gronden het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van
de betrokkene afwijzen;

Dat de beslissing naar recht is verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Cassatieberoep van P. O.
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, 
Voegt de zaken P.02.0393.N en P.02.0477.N;
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Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt P. O. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur des Konings ten laste

van de Staat.

21 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 307

2° KAMER - 21 mei 2002

ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - WERKNEMER -
WERKGEVER - NIET OPZETTELIJK VEROORZAAKT ONGEVAL - RECHTHEBBENDEN - VERHAAL -
GEMEEN RECHT - IMMUNITEIT - GRENZEN.

1º  De  civielrechtelijke  immuniteit  van  de  werkgever,  zijn  lasthebber  of  aangestelde  bij
onopzettelijk veroorzaakte arbeidsongevallen geldt slechts ten aanzien van de getroffene
of zijn rechthebbenden; zij geldt niet ten aanzien van hen die geen recht hebben op de
vergoedingen  waarin  de  Arbeidsongevallenwet  voorziet,  zoals  de  moeder  van  de
getroffene  van  een  niet-dodelijk  arbeidsongeval.  (Art.  46  Arbeidsongevallenwet;  Artt.
1382, 1383 en 1384 B.W.)

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

Procureur-generaal du Jardin heeft over het tweede onderdeel van het derde middel in
substantie gezegd:

1.  Het  geschil  vloeit  voort  uit  een  arbeidsongeval  waarbij  tweede  eiser  ernstige
lichamelijke  letsels  opliep  en  dat  zich  heeft  voorgedaan  op  de  terreinen  van  zijn
werkgever,  de  N.V.  S.,  in  het  geding  opgevolgd  door  tweede  verweerder.  Eerste
verweerder,  aangestelde van de N.V. S.,  werd op strafrechtelijk vlak verantwoordelijk
gesteld. 

Het slachtoffer van het ongeval en zijn moeder, eerste eiseres, hebben zich burgerlijke
partij  gesteld  tegen de  beklaagde en  tegen de  N.V.  S.,  thans  tweede  verweerster,  als
burgerrechtelijk aansprakelijke. 

Het bestreden arrest heeft de vordering van de burgerlijke partijen niet ontvankelijk ver-
klaard. De appèlrechters hebben hun beslissing gestoeld op de burgerrechtelijke immuni-
teit die artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet verleent aan de werkgever en zijn aange-
stelde. Deze immuniteit zou slechts vervallen wanneer de aangestelde het arbeidsongeval
opzettelijk heeft veroorzaakt, hetgeen volgens de appelrechters niet het geval is. Het be-
streden arrest heeft tevens beslist dat de uitzonderingen op de immuniteit neergelegd in
artikel 46, § 1, 6° en 7° van de Arbeidsongevallenwet niet van toepassing zijn op de zaak,
omdat deze pas na de feiten werden toegevoegd aan de Arbeidsongevallenwet (respectie-
velijk bij wet van 25 januari 1999 en bij wet van 24 december 1999).

2. Eisers voeren tegen deze beslissing drie cassatiemiddelen aan.
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(…)

3. Het tweede onderdeel van het derde middel raakt de kern van de zaak. Eisers stellen dat
artikel  46 van de Arbeidsongevallenwet enkel immuniteit  verleent  ten aanzien van de
getroffene zelf of zijn rechthebbenden, maar niet ten aanzien van wie geen rechthebbende
is in de zin van artikel 46, § 1 Arbeidsongevallenwet. De eerste eiseres, die als moeder
van  de  getroffene  geen  rechthebbende  is  in  de  zin  van  artikel  46,  §  1
Arbeidsongevallenwet, zou zich dus wel op het aansprakelijkheidsrecht kunnen beroepen
om vergoeding  te  bekomen voor  de  schade  die  zij  heeft  geleden  als  gevolg  van  het
ongeval.  Door  de  burgerlijke  vordering  van  de  eerste  eiseres  af  te  wijzen  als
onontvankelijk, zouden de appèlrechters artikel 1384 B.W. in samenhang met artikel 46, §
1 Arbeidsongevallenwet geschonden hebben.

Dit onderdeel stelt de vraag aan de orde naar de tegenwerpelijkheid van de immuniteit in
artikel 46 Arbeidsongevallenwet ten aanzien van de benadeelden van het ongeval die zelf
geen recht hebben op forfaitaire vergoedingen in het kader van de arbeidsongevallenwet-
geving. Deze vraag kadert in de samenloopproblematiek van de aanspraken krachtens de
Arbeidsongevallenwet met deze krachtens het aansprakelijkheidsrecht.

4.  De  vergoedingen  die  krachtens  de  Arbeidsongevallenwet  worden  toegekend  zijn
beperkt en forfaitair van aard. Zij bedragen vaak minder dan de vergoeding waarop de
benadeelden naar gemeen recht aanspraak zouden kunnen maken. Wanneer het ongeval te
wijten is aan de fout van een andere persoon, hebben de benadeelden er dan ook belang
bij  op  grond  van  het  gemene  recht  een  vergoeding  te  kunnen  vorderen  van  de
aansprakelijke, als aanvulling op de hen toekomende arbeidsongevallenvergoeding. 

Indien de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval op de werkgever van de getroffene
rust of op zijn aangestelde of lasthebber, kunnen de getroffene of zijn rechthebbenden
geen aansprakelijkheidsvordering instellen, behoudens in de gevallen opgesomd in artikel
46, § 1 Arbeidsongevallenwet: in geval van opzet, voor schade aan goederen, wanneer het
ongeval  zich  voordoet  op  de  weg  naar  en  van  het  werk,  wanneer  het  ongeval  een
verkeersongeval betreft of in geval van ernstige inbreuk op de veiligheidsreglementering.
Buiten deze gevallen, zal de getroffene of zijn rechthebbende zich wegens de immuniteit
tevreden moet stellen met de beperkte arbeidsongevallenvergoeding.

5. De civielrechtelijke immuniteit vormt de tegenhanger van de op de werkgever rustende
verzekeringsplicht. Zij beantwoordt tevens aan de bekommernis om de sociale vrede in
het bedrijf te handhaven. Die zou immers in gedrang komen bij vorderingen jegens de
werkgever of de medewerknemers. 

De immuniteit geldt voor alle schadeposten, ook voor diegene die niet vergoed worden in
het kader van de Arbeidsongevallenwet. Men spreekt in dat verband van het “absolute
karakter” van de immuniteit.  Zo kunnen de getroffene of zijn rechthebbenden van de
werkgever geen vergoeding vorderen voor de morele schade (tenzij in de gevallen bepaald
in  artikel  46,  §  1),  ook  al  wordt  deze  schade  niet  vergoed  op  grond  van  de
Arbeidsongevallenwet (Cass., 21 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 693).

6.  Wat in tweede onderdeel  van het  derde middel  ter  discussie staat,  is  niet  het  zgn.
absolute karakter van de immuniteit, maar wel de tegenwerpelijkheid van de immuniteit
ten  aanzien  van  diegenen  die  geen  recht  hebben  op  forfaitaire
arbeidsongevallenvergoedingen.

Men  weet  dat  de  Arbeidsongevallenwet  een  zeer  beperkte  kring  van
vergoedingsgerechtigden kent.

Als de getroffene het arbeidsongeval overleeft, is hij de enige rechthebbende. Gaat het om
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een  dodelijk  arbeidsongeval,  dan  kunnen  een  limitatief  aantal  opgesomde  personen
aanspraak  maken  op  een  vergoeding:  de  echtgenoot,  de  kinderen,  de  ascendenten  of
broers en zusters van de getroffene (artt. 12-17 Arbeidsongevallenwet). Zij hebben echter
niet  altijd  recht  op  een  arbeidsongevallenvergoeding:  sommigen  moeten  een  aantal
voorwaarden vervullen, en bovendien sluit de ene categorie de andere soms uit (zie in
detail: artt. 12-20bis Arbeidsongevallenwet). 

Alle andere benadeelden komen niet in aanmerking voor een vergoeding krachtens de
Arbeidsongevallenwet.  Men  denkt  bijvoorbeeld  aan  de  levensgezel  met  wie  het
slachtoffer ongehuwd samenwoont, of bij een niet-dodelijk arbeidsongeval, aan de ouders,
de kinderen, de (al dan niet gehuwde) partner van de getroffene.

7. Geldt de immuniteit ook jegens de benadeelden die uitgesloten zijn van het recht op
een arbeidsongevallenvergoeding? Als deze vraag positief beantwoord wordt, vallen deze
benadeelden volledig uit de boot: zij hebben dan immers niet  alleen geen recht op de
forfaitaire arbeidsongevallenvergoedingen,  daarenboven kunnen ze ook geen vordering
tot vergoeding van hun schade instellen op basis van de artikelen 1382 e.v. B.W. wanneer
de werkgever van de getroffene of zijn aangestelde of lasthebber aansprakelijk is voor het
ongeval.

8.  Laten  we  eerst  de  tekst  van  de  wet  nader  bekijken.  Artikel  46,  §  1,  eerste  lid,
Arbeidsongevallenwet luidt: “Ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten blijft de
rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn
rechthebbenden:  (…)”  Daarna  volgt  een  opsomming  van  de  gevallen  waarin  een
aansprakelijkheidsvordering kan ingesteld worden (art. 46, § 1, eerste lid, 1°-7°). 

Uit  de  aangehaalde  tekst  blijkt  dat  de  immuniteit  slechts  geldt  ten  aanzien  van  “de
getroffene  of  zijn  rechthebbenden”.  De  term  “getroffene”  slaat  ongetwijfeld  op  de
werknemer  die  het  slachtoffer  is  van  het  arbeidsongeval.  Het  begrip  “rechthebbende”
wordt door de Arbeidsongevallenwet niet gedefinieerd. 

In het sociaal recht verwijst  dit begrip gewoonlijk naar de persoon die aanspraak kan
maken  op  of  rechtens  in  het  genot  is  van  een  prestatie  (Benelux-Sociaalrechtelijk
Woordenboek, 136). Als men aan de term “rechthebbenden” in artikel 46, § 1, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet zijn gebruikelijke betekenis toekent, gaat het dus uitsluitend om
diegenen die aanspraak maken op een prestatie op grond van de Arbeidsongevallenwet.
Andere benadeelden zijn geen rechthebbenden en vallen dus buiten het bereik van de
immuniteitsregel.

Deze interpretatie vindt aansluiting bij de aanhef van artikel 46, § 1, Arbeidongevallen-
wet.  Uit  het  gebruik  van  de  woorden  “Ongeacht  de  uit  deze  wet  voortvloeiende
rechten…” blijkt dat de getroffene of de rechthebbende een persoon is die rechten put uit
de Arbeidsongevallenwet (zie B. LIETAERT, “Is de immuniteit van de arbeidsongevallenwet-
ten en de beroepsziektenwet aan eenieder tegenwerpelijk?” T.S.R. 1996, (143) 155). 

De term rechthebbenden komt niet alleen in artikel 46 voor, maar ook in de artikelen 9,
17 en 18 van de Arbeidsongevallenwet. Artikel 9 bepaalt dat wanneer de getroffene of
zijn  rechthebbenden  benevens  het  bestaan  van  het  letsel,  een  plotselinge  gebeurtenis
aanwijzen,  het  letsel  behoudens  tegenbewijs  vermoed wordt  door  een ongeval  te  zijn
veroorzaakt.  De bewijslast met betrekking tot het bestaan van een arbeidsongeval rust
uiteraard slechts op diegenen die een aanspraak kunnen laten gelden in het kader van de
Arbeidsongevallenwet, d.w.z. op de rechthebbenden in de betekenis zoals die hierboven is
toegelicht. Ook in de artikelen 17 en 18 verwijst de term “rechthebbenden” onmiskenbaar
naar  de  personen  die  aanspraak  maken  op  het  genot  van  een  prestatie  krachtens  de
Arbeidsongevallenwet. Bij ontstentenis van enige aanduiding van het tegendeel, kan men
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aannemen dat de wetgever aan de uitdrukking “de getroffene of zijn rechthebbenden” in
artikel 46 dezelfde betekenis heeft willen verlenen als in de andere bepalingen van de
Arbeidsongevallenwet.

Ook als men rekening houdt met de plaats van artikel 46 in het geheel van de wet, is het
duidelijk dat de immuniteit geen betrekking kan hebben op personen die niet gerechtigd
zijn op arbeidsongevallenvergoedingen. Art. 46 Arbeidsongevallenwet ressorteert onder
hoofdstuk II “Schadeloosstelling”, dat de regels bevat inzake de schadeloosstelling die op
grond  van  de  Arbeidsongevallenwet  verschuldigd  is  in  geval  van  een  dodelijk
arbeidsongeval of arbeidsongeschiktheid. Artikel 46 vormt samen met de artikelen 47-48
de  zesde  afdeling  van  dit  hoofdstuk  II.  Deze  afdeling,  die  het  opschrift  “Burgerlijke
aansprakelijkheid” draagt, regelt de samenloop van de aanspraken in het kader van de
arbeidsongevallenregeling met deze krachtens het gemene recht. Welnu, wat de personen
betreft die niet gerechtigd zijn op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet, doet
zich geen samenloop van aanspraken voor. Zij vallen volkomen buiten het regime van de
Arbeidsongevallenwet en dus ook buiten de samenloopregeling vervat in de artikelen 46
e.v.

9. De interpretatie volgens welke de immuniteit de aanspraken van de schadelijders die
niet gerechtigd zijn op de arbeidsongevallenvergoedingen ongemoeid laat, wordt sedert de
jaren 1990 door het Franse Hof van Cassatie gevolgd. Art. L.451-1 Code de la sécurité
sociale verbiedt aan het slachtoffer van een arbeidsongeval en aan zijn rechthebbenden
(les  ayants-droit)  een  burgerlijke  aansprakelijkheidsvordering  in  te  stellen  tegen  de
werkgever en diens aangestelden, behalve in geval van opzet. Deze immuniteitsregel is
dus gelijkaardig aan deze in artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet, zij het dat onze wet
meer uitzonderingen op de immuniteit kent. 

Aanvankelijk werd de notie ayants-droit door de Franse rechtspraak ruim opgevat als al
diegenen die schade lijden als gevolg van het arbeidsongeval (zie daarover: J. LANDEL, noot
onder Cass. fr. 18 april 1991, R.G.A.T., 1992, 98).

Het Franse Hof van Cassatie is daarop teruggekomen in een arrest van 2 februari 1990
(R.G.A.R., 1993, 12.190, noot F. HIRSCH), gewezen in voltallige terechtzitting. De aanlei-
ding tot het arrest was een arbeidsongeval te wijten aan de fout van een werknemer in
dienst van dezelfde werkgever als de getroffene. De getroffene overleefde het ongeval,
maar liep een ernstige blijvende invaliditeit op. Zijn jonge echtgenote vorderde vergoe-
ding voor de eigen schade die zij leed als gevolg van het ongeval (o.a. het feit dat zij geen
kinderen met haar echtgenoot kon krijgen). Net als in het Belgische recht, heeft de echtge-
note van het slachtoffer bij een niet-dodelijk arbeidsongeval geen recht op vergoeding
krachtens de arbeidsongevallenwetgeving. Het bestreden arrest, dat de gemeenrechtelijke
vordering van de echtgenote had toegestaan, werd door het Hof van Cassatie bevestigd.
Het  Hof  oordeelde  “que  l’expression  d’ayants  droit  figurant  dans  l’art.  L.  451-1  c.-
séc.soc. vise uniquement les personnes énumérées aux art. L. 434-7 à L. 434-14 du même
code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le
conjoint de la victime d’un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n’a pas la
qualité d’ayant-droit, au sens de l’art. L. 451-1 précité, et peut dés lors être indemnisé de
son préjudice  personnel,  selon les  règles  du  droit  commun ».  Het  Hof  bevestigde  dit
standpunt in een arrest van 18 april 1991 (R.G.A.T., 1992, noot J. LANDEL).

10.  Uw  Hof  geeft  daarentegen  een  zeer  ruime  uitlegging  aan  het  bereik  van  de
immuniteit. In een arrest van 2 november 1994 (Arr. Cass., 1994, 909, nr. 465) oordeelde
het  Hof  dat  artikel  46  van  de  wet  van  10  april  1971  bepaalt  dat  “niet  alleen  de
rechthebbenden op de forfaitaire  vergoedingen,  maar ook al  degenen die wegens het
arbeidsongeval  van  de  getroffene  aanspraak  kunnen  maken  op  een  vergoeding



1324 HOF VAN CASSATIE 21.5.02 - Nr. 307 

overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten
zijn  van  de  rechtsvordering  volgens  het  gemeen  recht  tegen  de  werkgever  of  diens
aangestelden”. Het Hof greep daarmee terug naar een arrest van 16 januari 1956 (Arr.
Verbr., 1956, 372), dat betrekking had op artikel 19 van de samengeschakelde wetten op
de arbeidsongevallen. 

In het arrest van 2 november 1994 is het middel niet opgenomen. Uit het antwoord van
het Hof blijkt niet of het ging om een dodelijk of een niet-dodelijk arbeidsongeval. Enkel
uit  de  trefwoorden  die  bij  de  publicatie  in  Arr.  Cass. aan  de  tekst  van  het  arrest
voorafgaan, kan men afleiden dat het een dodelijk arbeidsongeval betrof. Veel doet dit er
echter niet toe. De regel die in het arrest is geformuleerd, is zodanig ruim dat hij niet
alleen de nabestaanden van een overleden slachtoffer viseert, maar evengoed diegenen die
schade lijden als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene. 

11. De rechtspraak van het Hof werd in de rechtsleer sterk bekritiseerd. Tegen de door het
Hof voorgestelde interpretatie kunnen inderdaad meerdere bezwaren worden geuit.

Allereerst gaat zij in tegen de tekst van artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet, die enkel
spreekt over “de benadeelde of zijn rechthebbenden”. In het arrest van 2 november 1994,
stelt het Hof niet dat de notie “rechthebbenden” ook de personen omvat die geen recht
hebben op een arbeidsongevallenvergoeding, maar wel dat naast de rechthebbenden ook
alle andere schadelijders onder de immuniteit vallen. Het Hof voegt dus een categorie toe
aan  de  personen  aan  wie  volgens  de  tekst  van  artikel  46  Arbeidsongevallenwet  de
immuniteit kan worden tegengeworpen.

Het resultaat is bovendien verre van bevredigend. Aan degenen die geen recht hebben op
een  vergoeding  krachtens  de  Arbeidsongevallenwet,  wordt  nu  ook  de  mogelijkheid
ontzegd een vergoeding te  vorderen  op grond van het  aansprakelijkheidsrecht.  Het  is
onlogisch dat het bijzondere vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen, waaraan zij geen
enkel recht ontlenen, hen het recht zou ontnemen om vergoeding te bekomen via een
ander vergoedingsstelsel. 

In de rechtsleer werd ook geopperd dat de immuniteitsregel, in zoverre zij tegenwerpelijk
is  aan  personen  die  niet  gerechtigd  zijn  op  een  prestatie  in  het  kader  van  de
Arbeidsongevallenwet,  in  strijd  is  met  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel  (zie  B.
LIETAERT, l.c., (143) 168-170). 

12. In een prejudicieel arrest van 1 maart 2001 (arrest nr. 31/2001, A. A., 2001, 473; R.W.
2001-02, 373 en De Verz. 2001, 294, noot L. VAN GOSSUM,) heeft het Arbitragehof zich bij
deze laatste kritiek aangesloten. 

De verwijzende rechter had het begrip “rechthebbenden” bedoeld in artikel 46, § 1, van
de Arbeidsongevallenwet op dezelfde wijze geïnterpreteerd als het Hof van Cassatie in het
arrest  van  2  november  1994.  Het  Arbitragehof  stelt  vast  dat  in  tegenstelling  tot  de
rechthebbenden  van  het  overleden  slachtoffer  bedoeld  in  de  artikelen  12-17  van  de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die onder zekere voorwaarden aanspraak kunnen
maken op de vaste vergoedingen waarin de wet voorziet, de personen die niet door die
artikelen worden beoogd, in die interpretatie op geen enkele vergoeding aanspraak kunnen
maken, of de schade die zij ten gevolge van het overlijden hebben geleden, materieel is
dan wel moreel. 

Het Arbitragehof oordeelt vervolgens: “Rekening houdend met de logica van het systeem
en met het feit dat die personen de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer
niet beïnvloeden is het onevenredig dat zij geen enkel recht op schadevergoeding hebben:
het  voordeel  van  het  gemeenrechtelijk  systeem  van  schadevergoeding  kan  hun  niet
worden ontnomen om reden van een bijzonder  systeem dat  elke  vergoeding wat  hen
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betreft uitsluit”. In die zin geïnterpreteerd dat het alle rechthebbenden van het slachtoffer
beoogt, zonder onderscheid naargelang zij al dan niet aanspraak kunnen maken op een
vaste vergoeding, schendt artikel 46, § 1, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Maar het Arbitragehof merkt ook op dat de term “rechthebbende”, zoals die voorkomt in
artikel 46, § 1 Arbeidsongevallenwet, in die zin kan worden geïnterpreteerd “dat hij alleen
betrekking heeft op de personen bedoeld in de artikelen 12 tot 17 van dezelfde wet, die de
vaste vergoedingen kunnen genieten waarin de wet voorziet, en niet op de personen die
door het overlijden van het slachtoffer benadeeld zijn maar die niet door die bepalingen
worden beoogd”. In die interpretatie schendt artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet.

13. Het prejudiciële arrest van 1 maart 2001 heeft betrekking op de rechthebbenden van
het  slachtoffer  van  een  dodelijk  arbeidsongeval.  Het  probleem  stelt  zich  echter  op
dezelfde wijze wanneer het arbeidsongeval de getroffene arbeidsongeschikt maakt. Men
kan derhalve aannemen dat de beslissing van het Arbitragehof ook voor niet-dodelijke
arbeidsongevallen opgaat. 

Het arrest brengt mee dat de personen die geen recht hebben op vergoedingen in het kader
van de arbeidsongevallenwetgeving de mogelijkheid behouden om de werkgever of zijn
aangestelde die aansprakelijk is voor het ongeval aan te spreken tot vergoeding van de
door hen geleden schade. 

Voor de  getroffene zelf  of  zijn rechthebbenden (in de betekenis van de personen die
gerechtigd zijn op een arbeidsongevallenvergoeding) geldt nog steeds dat zij buiten de
gevallen voorzien in artikel 46 geen vordering kunnen instellen tegen de werkgever of
zijn  aangestelde,  ook  niet  voor  de  schade  die  niet  gedekt  is  door  de
Arbeidsongevallenwet.  Aan  het  absolute  karakter  van  de  immuniteit  wordt  dus  niet
geraakt.

14. In het licht van dit prejudiciële arrest en de vele bezwaren die de oplossing van het
arrest van 2 november 1994 oproept, lijkt het raadzaam dat het Hof zijn interpretatie van
artikel  46,  §  1,  Arbeidsongevallenwet  aanpast  en  aanvaardt  dat  de  uitdrukking
“rechthebbenden” in artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet enkel betrekking heeft op de
personen bedoeld in de artikelen 12 tot  17 van dezelfde wet,  die  recht  hebben op de
prestaties waarin die wet voorziet. 

De voorliggende zaak biedt daartoe de gelegenheid. Het middel werpt op dat artikel 46
Arbeidsongevallenwet  enkel  immuniteit  verleent  ten  aanzien  van  de  schadelijdende
getroffene  of  zijn  rechthebbende,  terwijl  de  moeder  van  een  getroffene  geen
rechthebbende is in de zin van artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet. Dat de moeder van
een getroffene geen rechthebbende is, is in elk geval juist wanneer het gaat om een niet-
dodelijk  arbeidsongeval.  In  geval  van  een  dodelijk  ongeval,  kan  de  moeder  van  de
getroffene onder bepaalde voorwaarden in het kader van de Arbeidsongevallenwet wel
aanspraak maken op een rente (zie artikel 15 Arbeidsongevallenwet). In de voorliggende
zaak staat het onbetwist vast dat het een niet-dodelijk arbeidsongeval betreft (de getroffen
werknemer is zelf eiser in cassatie…), zodat zijn moeder inderdaad geen rechthebbende is
op een prestatie op grond van de Arbeidsongevallenwet. 

15.  Conclusie: het  bestreden  arrest  heeft  artikel  46,  §  1,  Arbeidsongevallenwet
geschonden, doordat het aan de eerste eiseres, die als moeder van een slachtoffer van een
niet-dodelijk  arbeidsongeval  geen  recht  heeft  op  prestaties  krachtens  de
Arbeidsongevallenwet,  de  mogelijkheid ontzegt  een burgerlijke  vordering in  te  stellen
tegen de beklaagde en de diens werkgever. Het tweede onderdeel van het derde middel is
gegrond.
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ARREST

(A.R. P.00.1635.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Deze memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt

dat bij bevelschrift van 19 oktober 2000 van de eerste voorzitter van het Hof van
Beroep en waarvan melding is gemaakt op het proces-verbaal van de terechtzit-
ting van dezelfde datum, raadsheer Thabert werd aangewezen om raadsheer Van
Bossuyt te vervangen bij de uitspraak aangezien deze laatste verhinderd was de
uitspraak bij te wonen van de zaak waarover hij mede heeft beraadslaagd;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel dat een dubbelzinnigheid in de motivering van

het arrest aanvoert, niet aangeeft in welke lezing van het arrest de beslissing wet-
tig en in welke lezing ze onwettig zou zijn;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de overweging dat de immuniteit van

de werkgever zich ook uitstrekt tot de morele schadevergoeding, eisers conclusie
verwerpen en beantwoorden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet de gevallen bepaalt

waarin, ongeacht de uit  die wet voortvloeiende rechten,  de getroffene of zijn
rechthebbenden  een  rechtsvordering  inzake  civielrechtelijke  aansprakelijkheid
kunnen instellen;

Dat de in deze bepaling bedoelde immuniteit van de werkgever, zijn lasthebber
of aangestelde slechts geldt ten aanzien van de getroffene van het arbeidsongeval
of zijn rechthebbenden;

Dat het begrip "rechthebbenden" bedoeld in vermeld artikel 46, § 1, enkel be-
trekking heeft op de personen, bedoeld in de artikelen 12 tot 17 van diezelfde
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wet, die recht hebben op de vergoedingen waarin die wet voorziet;
Dat die immuniteit niet geldt ten aanzien van personen die geen recht hebben

op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet;
Overwegende dat de appèlrechters de vordering van eiser, getroffene van het

arbeidsongeval en gericht tegen zijn werkgever en diens aangestelde, niet ont-
vankelijk verklaren op grond dat vermeld artikel 46 aan die verweerders immuni-
teit verleent, ook tegen aanspraken op grond van artikel 1384 Burgerlijk Wet-
boek;

Dat de appèlrechters de vordering van eiseres, moeder van eiser, gericht tegen
die verweerders op dezelfde grond niet ontvankelijk verklaren;

Overwegende dat in geval van niet-dodelijk arbeidsongeval, alleen de getroffe-
ne zelf aanspraak maakt op vergoedingen krachtens de Arbeidson-gevallenwet;

Dat eiseres, moeder van de getroffene van een niet-dodelijk arbeidsongeval,
geen rechthebbende is in de zin van vermeld artikel 46 zodat de in dat artikel be-
doelde immuniteit van de werkgever, zijn lasthebber of zijn aangestelde ten aan-
zien van haar niet geldt;

Dat de appèlrechters door de vordering van eiseres, gesteund op artikel 1384
Burgerlijk Wetboek, niet ontvankelijk te verklaren op grond dat de verweerders
immuniteit genieten krachtens vermeld artikel 46, deze wetsbepalingen schen-
den;

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

rechtsvordering van N. V.;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt A. S. in de helft van de kosten en de verweerders in de overige

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

21 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaten : mrs. G. Vermeire, Gent en Houtekier.

Nr. 308

2° KAMER - 21 mei 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VERHOOR VAN ANONIEME GETUIGE - BEOORDELING DOOR DE
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RECHTER.

2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - MISDRIJF - HET VERGEMAKKELIJKEN VAN HET GEBRUIK VAN DOOR DE

DRUGWET GENOEMDE STOFFEN - MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.

3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL.

1º De enkele omstandigheid dat de rechter de verklaring van een anonieme getuige in niet-
overwegende mate in aanmerking neemt heeft niet voor gevolg dat hij noodzakelijk deze
getuige op verzoek van de beklaagde ter zitting moet verhoren wanneer hij oordeelt dat
het verhoor van deze getuige ter zitting niet noodzakelijk is voor het achterhalen van de
waarheid. 

2º en 3° Voor het bestaan van het misdrijf, door de artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en
6 van de Drugwet strafbaar gesteld, is geen bijzonder opzet vereist, het volstaat dat de
dader op eender welke wijze het gebruik van de bedoelde stoffen met kennis van zaken
vergemakkelijkt; dit is het geval wanneer de dader toegang tot een lokaal verschaft of
toelaat, wetende dat verdovende middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of
zich niet ernstig ertegen verzet. (Artt. 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 Drugwet)

(V.)

ARREST

(A.R. P.01.0332.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 7 februari 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 6, lid 1, EVRM de eerbiediging van het recht van ver-

dediging en van het recht op een eerlijk proces waarborgt; dat artikel 6, lid 3, d,
van dit verdrag in het bijzonder aan de beklaagde het recht toekent om getuigen à
charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervra-
ging van de getuigen à décharge te doen geschieden in dezelfde voorwaarden als
het geval is met de getuigen à charge;

Overwegende dat aan de beklaagde evenwel geen onbeperkt recht toekomt om
getuigen voor het gerecht te doen oproepen; dat de rechter dergelijk verzoek niet
hoeft in te willigen wanneer hij oordeelt dat het verhoor van de getuige ter zitting
niet noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid;
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Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de rechter de verklaring van
een anonieme getuige in niet-overwegende mate in aanmerking neemt, niet voor
gevolg heeft dat hij noodzakelijk deze getuige op verzoek van de beklaagde ter
zitting moet verhoren; dat de rechter, zonder het recht op tegenspraak van de be-
klaagde te miskennen, ook in dat geval kan oordelen dat het verhoor van deze
getuige ter zitting niet noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat zij hun overtuiging "niet dan
wel niet alleen of in overwegende mate" laten steunen op de verklaringen van de
anonieme getuigen "zodat een bijkomend verhoor dezer getuigen ter zitting van
het (hof van beroep) zich voor de waarheidsvinding niet opdringt"; dat zij hier-
door te kennen geven dat deze getuigenverklaringen slechts ondergeschikt zijn
aan de andere hen overgelegde bewijselementen waardoor zij voldoende inge-
licht zijn, en dat het gevraagde getuigenverhoor niet noodzakelijk is  voor het
vormen van hun overtuiging; dat zij aldus de beslissing dat het verhoor van de
anonieme getuigen ter zitting zich niet opdringt, naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest slechts ten overvloede de in het middel weergege-

ven reden van de eerste rechter overneemt;
Dat het middel, dat opkomt tegen een overtollige reden, niet tot cassatie kan

leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het vergemakkelijken onder bezwarende titel of om niet van

het gebruik van de in artikel 2, § 1, Drugwet genoemde stoffen, door het ver-
schaffen van een lokaal daartoe of door enig ander middel, door de artikelen 1,
2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 van dezelfde wet strafbaar gesteld wordt;

Overwegende dat voor het bestaan van dit misdrijf geen bijzonder opzet ver-
eist is maar het volstaat dat de dader op eender welke wijze het gebruik van de
bedoelde stoffen met kennis van zaken vergemakkelijkt; dat dit het geval is wan-
neer de dader toegang tot een lokaal verschaft of toelaat, wetende dat verdovende
middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of zich niet ernstig ertegen
verzet; 

Overwegende dat het arrest het feit dat de eisers andermans gebruik van verbo-
den stoffen in hun dancing hebben vergemakkelijkt, afleiden uit de omstandig-
heid dat in hun dancing openlijk drugs werden verkocht en gebruikt, zij daarvan
op de hoogte waren en zulks ongemoeid lieten, de door de onderzoekers gegeven
suggesties om dit gebruik stop te zetten of te beperken niet hebben gevolgd en
geen ernstige maatregel hebben genomen om de aan de ingang georganiseerde
controles, waargenomen door onbetrouwbaar personeel, efficiënt te laten verlo-
pen; dat het arrest hierdoor de beslissing dat de ten laste van eisers gelegde feiten
bewezen zijn, naar recht verantwoordt;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
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Overwegende, voor het overige, dat het arrest het feit dat eisers andermans ge-
bruik van verboden stoffen in hun dancing hebben vergemakkelijkt niet afleiden
uit de afwezigheid van resultaat van de aan de ingang van hun dancing gedane
controles;

Dat het onderdeel in zoverre berust op een onjuiste lezing van het arrest, mits-
dien feitelijke grondslag mist;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF, 
Verwerpt de cassatieberoepen; 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

21 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaat : mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 309

2° KAMER - 21 mei 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
ONDERZOEKSGERECHTEN - ARRESTEN EN BESCHIKKINGEN - MOTIVERINGSPLICHT - GRONDSLAG.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
ARRESTEN EN BESCHIKKINGEN - MOTIVERINGSPLICHT - GRONDSLAG.

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK OM AANVULLEND

ONDERZOEK - AFWIJZING - MOTIVERING.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VERZOEK OM AANVULLEND ONDERZOEK - AFWIJZING - MOTIVERING.

1º en 2° Uit de invoering van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten die
de rechtspleging moeten regelen na afloop van het voorbereidend onderzoek, volgt dat
de burgerlijke partij het recht heeft voor deze gerechten conclusies te nemen en dat deze
derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden1. (Artt. 127, 135 en 223 Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  de  burgerlijke  partij  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die
uitspraak moet  doen over de regeling van de procedure,  een verzoek  tot  aanvullend
onderzoek  indient,  motiveert  dat  gerecht  de  weigering  om  een  nader  onderzoek  te
bevelen regelmatig als het, op grond van de gegevens die het preciseert, beslist dat er
tegen  de  verdachte  geen  bezwaren  voorhanden  zijn  en  dat  de  gevraagde
onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn om de waarheid aan het licht te brengen; het is
niet  gehouden  daarenboven  de  redenen  aan  te  geven  waarom  het  die

1 Zie de verwijzingen in de conclusie van procureur-generaal JEAN DU JARDIN.
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onderzoeksverrichtingen overbodig acht2.

(H. T. H.)

Procureur-generaal Jean du Jardin heeft over het derde middel in hoofdzaak gezegd:

1. Eiseres voert in haar derde middel schending aan van de artikelen 135 en 223 van het
Wetboek van Strafvordering, nu de kamer van inbeschuldigingstelling haar verzoek tot
aanvullend onderzoek in haar beroepsconclusie niet regelmatig zou hebben beantwoord.

2. Het Hof neemt in een vaste rechtspraak aan dat beschikkingen en arresten van onder-
zoeksgerechten over de regeling van de rechtspleging geen vonnissen zijn in de zin van
art.  149 Gw.,  zodat  de  daar  bedoelde motiveringsverplichting niet  van toepassing is3.
Niettemin zijn dergelijke beschikkingen en arresten “beslissingen van jurisdictionele aard
in betwiste zaken”, die als dusdanig ook dienen te worden gemotiveerd4. Deze bijzondere
motiveringsplicht kan uit een andere wetsbepaling voortvloeien.
Ter zake  van  beslissingen  inzake  de  regeling  van  de  rechtspleging  door  de
onderzoeksgerechten vloeide een beperkte motiveringsplicht voort uit de tegensprekelijke
aard van de betreffende procedure, zoals ingevoerd door enig artikel, § XV, van de wet
van 25 oktober  1919 tot  tijdelijke  wijziging van  de  rechterlijke  inrichting  en  van  de
rechtspleging voor de hoven en rechtbanken5. Deze bepaling is opgeheven door de wet-
Franchimont  van  12  maart  1998.  De  tegensprekelijke  procedure  voor  de
onderzoeksgerechten is nu geregeld in art.  135 Sv.,  zodat de motiveringsplicht  op die
bepaling is gegrond.
Bijzondere vragen in verband met de draagwijdte van de bijzondere motiveringsplichten
mogen wel worden beantwoord onder verwijzing naar de oplossingen onder de algemene
motiveringsplicht van art. 149 Gw6. Ik kom daarop nog terug.
3. Te dezen dient het Hof te oordelen in welke mate de kamer van inbeschuldigingstelling
moet antwoorden op conclusies waarin een burgerlijke partij een bijkomende onderzoeks-
maatregel vordert.

Noch de mogelijkheid om bijkomende onderzoeksmaatregelen te vorderen voor de kamer
van  inbeschuldigingstelling,  noch  het  verloop  van  de  procedure  voor  de
onderzoeksgerechten  is  wezenlijk  gewijzigd  door  de  wet-Franchimont,  zodat  de
rechtspraak van het Hof van vóór de inwerkingtreding van deze wet volledig toepassing
kan vinden.

4. Het Hof heeft zich een eerste maal bij arrest van 12 maart 1986 uitgesproken over bij-
komende onderzoeksmaatregelen die door een partij –  in casu de burgerlijke partij – in
een conclusie voor een onderzoeksgerecht worden gevorderd7 8. Het onderzoeksgerecht
mag die conclusie verwerpen op voorwaarde dat het de gronden voor die beslissing op-

2 Zie de verwijzingen in de conclusie van procureur-generaal JEAN DU JARDIN.
3 Cass., 27 november 1985, A.R. 4484, nr. 211; 12 maart 1986, A.R. 4753, nr. 445; 22 januari 1991,
A.R. 4104, nr. 264; 17 januari 1996, A.R. P.95.0930.F, nr. 36.
4 J. DU JARDIN, Comm. Strafr., v° Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken, p. 51-52.
5 Cass., 2 juli 1951,  Bull.  en Pas., I, 1951, 762, met noot R.H.; 14 december 1983,  R.W. 1984-85,
1357, noot M. DE SWAEF, “Over de motiveringsplicht van de onderzoeksgerechten”. Voorts B. MAES,
De motiveringsverplichting van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990, nr. 63; R. DECLERCQ, “Onder-
zoeksgerechten”, in APR, Brussel, Story-Scientia, 1993, nr. 99-100; R. VERSTRAETEN, Handboek straf-
vordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nrs. 1010 en 1155.
6 In die zin R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, o.c., nr. 102.
7 Voor een kort overzicht van de rechtspraak R. DECLERCQ,  Onderzoeksgerechten,  o.c., nr. 104;  Id.,
Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nrs. 466 en 618.
8 Cass., 12 maart 1986, A.R. 4753, nr. 445. Bij de publicatie van het arrest wordt niet in voetnoot
verwezen naar voorgaanden.
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geeft en vaststelt dat de bijkomende onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn om de waar-
heid te ontdekken.

Het  moet  worden  opgemerkt  dat  die  overweging  een  antwoord  vormde  op  een
aangevoerde schending van het recht van verdediging. Bovendien had de K.I.  in casu
bijzonder gemotiveerd waarom de gevraagde onderzoeksmaatregelen niet nodig waren.
Het spreekt voor zich dat zo’n uitdrukkelijke motivering de beslissing cassatiebestendig
maakt9.

Daartoe  is  evenwel  geen  uitdrukkelijke  motivering  noodzakelijk.  Als  een  burgerlijke
partij  onderzoeksmaatregelen  vraagt  die  nuttig  zijn  om  de  waarheid  aan  het  licht  te
brengen  en  de  twijfel  daarover  op  te  heffen,  volstaat  als  antwoord  dat  het
onderzoeksgerecht, op grond van de gegevens die het aangeeft,  beslist dat er tegen de
verdachte geen bezwaren bestaan. Daarmee geeft het aan dat er geen twijfel bestaat. Het
hoeft  ook  geen  redenen  te  geven  waarom het  de  bijkomende  onderzoeksmaatregelen
afwijst, nu dat onderzoek door de beslissing impliciet als onnodig wordt beschouwd om
de waarheid aan het licht te brengen10.

Nog later heeft het Hof geoordeeld dat het volstaat dat het onderzoeksgerecht, op grond
van de gegevens die het preciseert, beslist dat er tegen de verdachte geen bezwaren zijn en
dat de gevraagde onderzoeksmaatregelen niet nodig zijn om de waarheid aan het licht te
brengen.  Het  is  niet  gehouden daarenboven de redenen aan te  geven waarom het  die
onderzoeksmaategelen overbodig acht11. 

Maar het arrest dat aan die minimale motiveringsplicht niet voldoet, wordt vernietigd12. In
casu had het onderzoeksgerecht noch de gegevens aangegeven waarom er geen bezwaren
voorhanden waren, noch vastgesteld dat de gevraagde onderzoeksmaatregelen overbodig
waren.

5. De juist toegelichte beperkte motiveringsplicht sluit aan enerzijds bij de rechtspraak in
verband met de motiveringsplicht van de onderzoeksgerechten in verband met het bestaan
van bezwaren en anderzijds bij de rechtspraak in verband met de afwijzing van het ver-
zoek tot bijkomende onderzoeksmaatregelen door de vonnisgerechten13.

Wat betreft de (on)voldoende bezwaren tegen de verdachte heeft het Hof geoordeeld dat
de wet de beoordeling van het al dan niet bestaan van bezwaren volledig overlaat aan de
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling. Het gaat om een feitenkwestie. Als
antwoord op een conclusie die feitelijke elementen aanvoert in verband met het bestaan of
niet bestaan van bezwaren, mag het onderzoeksgerecht volstaan met de enkele vaststelling
dat die bezwaren bestaan dan wel niet bestaan14. Als antwoord op feitelijke elementen
volstaat  een  weerlegging  ervan.  Die  weerlegging  moet  wel  betrekking  hebben  op  de

9 Zie recentelijk: Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
10 Cass., 7 december 1988, A.R. 6989, nr. 205 (samenvatting); 13 september 1989, A.R. 7559, nr.
30.
11 Cass., 18 november 1992, A.R. 9856, nr. 737.
12 Cass., 8 juni 1999, A.R. P.98.0903.N, nr. 337.
13 Naar die rechtspraak wordt overigens verwezen in voetnoot onder de arresten van 7 december
1988, 13 september 1989 en 18 november 1992.
14 Cass., 2 juli 1951, Bull. en Pas., I, 1951, 762, met noot R.H.; 7 november 1979, Bull. en Pas., I,
1980, 298 met de conclusie van advocaat-generaal COLARD; 14 december 1983, R.W. 1984-85, 1357,
noot M. DE SWAEF, “Over de motiveringsplicht van de onderzoeksgerechten”; 27 november 1985,
A.R. 4484, nr. 211; 12 maart 1986, A.R. 4753, nr. 445; 22 januari 1991, A.R. 4104, nr. 264; 17 janua-
ri 1996, A.R. P.95.0930.F, nr. 37. Voorts: B. MAES, o.c., nr. 63; R. BÜTZLER en S. SONCK, “De motive-
ringsverplichting van de onderzoeksgerechten”,  in Liber Amicorum Marc Châtel, Antwerpen, Klu-
wer, 1993, 11, nr. 5; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, o.c., nr. 100.
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conclusie, zoneen wordt de beslissing bij gebrek aan motivering gecasseerd15.

Het  onderzoeksgerecht  kan  niet  volstaan  met  een  loutere  weerlegging  wanneer  bij
conclusie  geen  feitelijke  maar  juridische  elementen  worden  aangevoerd.  Zo  moet  het
onderzoeksgerecht antwoorden op conclusies waarin de beklaagde de onbevoegdheid van
het onderzoeksgerecht aanvoert, een exceptie opwerpt of concludeert in verband met de
strafbaarheid van het hem verweten feit, indien dat bewezen zou worden verklaard16.

Wat betreft de zin van gevorderde bijkomende onderzoeksmaatregelen, verwijst het Hof
inzake de betreffende motivering door de onderzoeksgerechten naar zijn rechtspraak in
verband met de vonnisgerechten. De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de
noodzaak  of  gepastheid  van  een  aanvullende  onderzoeksmaatregel17.  De  rechter
beantwoordt  daarom  een  verzoek  daartoe  op  passende  wijze  indien  hij  de  redenen
aangeeft  waarom  hij  zich  voldoende  ingelicht  acht,  zodat  de  gevraagde  bijkomende
onderzoeksmaatregel overbodig is18. Hij hoeft daarenboven niet op te geven waarom hij
niet  ingaat  op  een  verzoek  tot  aanvullend  onderzoek19.  Die  regel  gaat  terug  op  de
rechtspraak volgens welke de rechter niet is gehouden te antwoorden op een verweer dat
door een andere vaststelling in zijn beslissing overbodig is geworden20. De (impliciete)
vaststelling (door  zich voldoende ingelicht  te  achten)  volstaat  als  weerlegging van de
feitelijke elementen waarom een partij dit onderzoek wel nodig acht.

De  beschreven  mogelijkheden  tot  loutere  weerlegging  van  aangevoerde  feitelijke
elementen schenden het recht van de verdediging niet21. Te dezen wordt van dat recht
evenwel geen schending aangevoerd.

6. Het bestreden arrest stelt te dezen vast dat er, na nieuw onderzoek door het hof, geen
voldoende bezwaren zijn gerezen, in acht genomen de afwezigheid van enig moreel be-
standdeel van het misdrijf. Het overweegt bovendien dat bijkomende onderzoeksdaden,
zoals gevraagd door de burgerlijke partij, niet dienend zijn om de waarheid te achterhalen.

Het heeft daardoor de conclusie van eiseres beantwoord. Dit antwoord is ook passend,
want  in  overeenstemming  met  de  cassatierechtspraak.  Het  bestreden  arrest  beslist
namelijk op grond van de gegevens die het  preciseert  dat  er geen bezwaren tegen de
verdachte voorhanden zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn
om  de  waarheid  aan  de  dag  te  brengen.  De  redenen  dààrvoor  moesten  niet  worden
aangegeven.

Het derde middel kan daarom niet worden aangenomen.

ARREST

15 Cass., 27 april 1983, A.R. 2780, nr. 472.
16 Cass., 2 juli 1951, Bull. en Pas., I, 1951, 762, met noot R.H.; 14 december 1983, R.W. 1984-85,
1357,  noot  M.  DE SWAEF,  “Over  de  motiveringsplicht  van  de  onderzoeksgerechten”.  Voorts  R.
DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, o.c., 101.
17 Cass., 5 juni 1985, A.R. 4334, nr. 604; 3 november 1987, A.R. 1841, nr. 140. Toepassing op het
onderzoeksgerecht: Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
18 Cass., 9 december 1970, A.C. 1971, 360; 10 april 1972, A.C. 1972, 742; 24 april 1972, A.C. 1972,
800; 30 oktober 1973, A.C. 1974, 255 (samenvatting); 30 november 1976 en 4 april 1977, A.C. 1977,
362 en 838; 13 september 1978, A.C. 1978-79, 40; 26 februari 1980, A.C. 1979-80, 771.
19 Cass., 15 oktober 1980, A.C. 1980-81, 162.
20 Bijvoorbeeld Cass., 13 april 1964, Bull. en Pas., I, 1964, 867; 24 april 1979, A.C. 1978-79, 1007;
10 september 1980, A.C. 1980-81, 27.
21 Cass., 3 november 1987, A.R. 1841, nr. 140; 1 juni 1988, A.R. 6546, nr. 603; 17 januari 1996,
A.R. P.95.0930.F, nr. 37.



1334 HOF VAN CASSATIE 21.5.02 - Nr. 309 

(A.R. P.01.0353.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 februari 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat de artikelen 127, 135 en 223 van het Wetboek van Strafvor-

dering een debat op tegenspraak hebben ingevoerd voor de raadkamer en de ka-
mer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging moeten regelen na de af-
loop van het voorbereidend onderzoek; dat hieruit volgt dat de burgerlijke partij
het recht heeft conclusies te nemen voor die gerechten en dat deze derhalve ver-
plicht zijn daarop te antwoorden; 

Overwegende dat, wanneer de burgerlijke partij voor de kamer van inbeschul-
digingstelling die uitspraak moet doen over de regeling van de procedure, een
verzoek tot aanvullend onderzoek indient, dat gerecht de weigering om een nader
onderzoek te bevelen, regelmatig motiveert als het, op grond van de gegevens
die het preciseert, beslist dat er tegen de verdachte geen bezwaren voorhanden
zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn om de waarheid
aan het licht te brengen; dat het niet gehouden is daarenboven de redenen aan te
geven waarom het die onderzoeksverrichtingen overbodig acht; 

Overwegende dat de appèlrechters enerzijds vaststellen dat er, na nieuw onder-
zoek door hen, geen voldoende bezwaren zijn gerezen, in acht genomen de afwe-
zigheid van enig moreel bestanddeel van het misdrijf en anderzijds dat bijkomen-
de onderzoeksdaden, zoals gevraagd door eiseres, niet dienend zijn om de waar-
heid te achterhalen;

Dat zij daardoor hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

21 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaat : mr. B. Spriet, Turnhout.
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Nr. 310

2° KAMER - 21 mei 2002

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
EXCEPTIE VAN NIETIGHEID - SCHENDING VAN DE BELANGEN VAN DE PARTIJ DIE ZE OPWERPT.

Ook  in  strafzaken  bestaat  er,  wat  de  burgerlijke  vordering  betreft,  slechts  nietigheid,
wanneer de wet het bepaalt en voor zover de belangen van de partij die de nietigheid
inroept hierdoor geschaad zijn1. (Art. 861 Ger.W.)

(D. T. G.)

ARREST

(A.R. P.01.0460.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikelen 2 en 779 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de civielrechtelijke vorde-

ring van eiseres in zoverre gericht tegen verweerster gelet op haar vrijspraak en veroor-
deelt eiser solidair met de ander burgerlijke partijen in de helft van de kosten van de bur-
gerlijke vorderingen.

Grieven
Krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat op grond van arti-

kel 2 van ditzelfde wetboek toepasselijk is voor de strafgerechten, kan een vonnis of arrest
enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond; dit voorschrift geldt op straffe van nietigheid; het bestreden ar-
rest werd uitgesproken op de terechtzitting van 14 februari 2001, waar aanwezig waren
voorzitter L. Michielsen en raadsheren S. Bergs en G. De Pauw; het arrest vermeldt dat
"de heer S. De Moor, Raadsheer, mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van
het Gerechtelijk Wetboek" over het arrest, doch "op het ogenblik van de uitspraak [...]
deze Magistraat, wettig verhinderd zijnde, [wordt] vervangen door Mevr. G. De Pauw,
Raadsheer,  hiertoe  aangewezen overeenkomstig  artikel  779 van het  Gerechtelijk  Wet-
boek, bij bevelschrift van de Heer Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen
in datum van heden"; aldus blijkt dat raadsheer S. De Moor, die blijkens de stukken waar-
op uw Hof vermag acht te slaan, onder meer de terechtzittingen van 25 oktober 2000, 15

1 Zie: Cass., 30 maart 1990, A.C. 1989-1990, nr. 460 en voetnoot.
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november 2000 en 20 december 2000 waarop de zaak werd behandeld heeft bijgewoond,
mee beraadslaagde en besliste over het bestreden arrest; raadsheer S. De Moor evenwel
niet de terechtzitting van 14 februari heeft bijgewoond, waarop de zaak, voorafgaandelijk
aan de uitspraak van het arrest, werd behandeld; het hof van beroep, waarvan de zetel was
samengesteld uit  voorzitter  L. Michielsen en raadsheren S. Bergs en G.  De Pauw, op
voormelde terechtzitting besliste over een verzoek tot heropening der debatten; het pro-
ces-verbaal van de terechtzitting van 14 februari 2001 (stuk 79 van de kaft bevattende het
dossier van de rechtspleging voor het Hof van Beroep te Antwerpen) hieromtrent ver-
meldt:

"Gelet op het verzoek tot heropening der debatten van 7 februari 2001 uitgaande van
Mr. J. Vermassen, Advocaat voornoemd, raadsman van beklaagde G., dat op heden ont-
vangen werd;

Overwegende dat er geen aanleiding is de debatten te heropenen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
[...]
Zegt dat er geen reden is om de debatten te heropenen;"
deze beslissing werd gewezen door voorzitter L. Michielsen en raadsheren S. Bergs en

G. De Pauw, die het proces-verbaal inhoudende de beslissing, ondertekenden; raadsheer
S. De Moor, die mee beraadslaagde en aldus meewerkte aan de beslissing over de zaak, de
terechtzitting van 14 februari  2001, waarop de zaak werd behandeld,  niet  heeft  bijge-
woond; het arrest, nu het werd gewezen door een raadsheer die een zitting waarop de zaak
was behandeld niet heeft bijgewoond, nietig is (schending van de artikelen 2 en 779 van
het Gerechtelijk Wetboek):

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wat de burgerlijke vordering betreft, er ook in strafzaken

slechts nietigheid bestaat wanneer de wet het bepaalt en voor zover de belangen
van de partij die de nietigheid inroept hierdoor geschaad zijn;

Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, het
vonnis enkel kan worden gewezen door de rechters die alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond, dit op straffe van nietigheid;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiseres aan de appèlrechters schriftelijk heeft  laten weten dat het stuk op
grond waarvan verweerster de heropening van het debat vroeg, geen wezenlijk
belang vertoonde zodat de heropening van het debat niet verantwoord was; dat
hieruit volgt dat het feit dat de samenstelling van de zetel die het bestreden arrest
heeft gewezen niet dezelfde is als deze van de zetel die de beslissing tot verwer-
ping van het verzoek tot heropening van het debat heeft genomen, geen invloed
heeft kunnen hebben op het oordeel van de rechters die het bestreden arrest heb-
ben gewezen;

Dat de aangevoerde onregelmatigheid derhalve de belangen van eiseres niet
schaadt en de nietigheid van het bestreden arrest niet voor gevolg kan hebben;

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

21 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –
Advocaten : mrs. De Gryse en J. Vermassen, Dendermonde.

Nr. 311

2° KAMER - 21 mei 2002

BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING -
VALSHEIDSVORDERING INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT

- ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

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

(D.)

ARREST

(A.R. P.01.1016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 mei 2001 in hoger beroep

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser O. D. stelt in een verzoekschrift de navolgende valsheidsvordering in:
"Valsheidsprocedure artikel 895 en volgende Gerechtelijk Wetboek:
de huidige valsheidsprocedure is enkel gericht tegen de materiële vergissing opgeno-

men in het zittingsblad van 22 mei 2001 en in het beroepsvonnis van 29 mei 2001: van
enig misdadig opzet is in hoofde van de griffier en van de beroepsrechters geen sprake, en
is ook niet vereist: zie Cass., 19 september 1984, A.C. 1984-1985, I, nr. 56.

1. Er was duidelijk géén afstand van beroep op strafrechtelijk vlak, daar waar zelfs uit-
voerig werd gepleit omtrent de betichting "C" op de ztting van 24 april 2001;

2. Er was enkel sprake van afstand van burgerlijk beroep, daar waar de burgerlijke be-

1 Cass.,  9  sept.  1997,  A.R.  nrs.  P.97.1155.N  en  P.97.1201.N,  nr.  342;  1  dec.  1993,  A.R.  nrs.
P.93.1416.F en P.93.1546.F, nr. 497. 
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langen geregeld waren kort vóór en kort nà de zitting van 24 april 2001, zodat afstand van
burgerlijk gebied mocht en kon geacteerd worden op de zitting van sluiting der debatten
van 22 mei 2001;

3. Er kan geen toepassing zijn van de rechtsfiguur van "ontkentenis van proceshande-
ling" (artikel 848 en volgende Gerechtelijk Wetboek), omdat er door Mr G. Dhont géén
afstand van strafrechtelijk beroep werd gevraagd, doch dit enkel verkeerd werd geacteerd.

Daarenboven bestaat de rechtsfiguur van 'ontkentenis van proceshandeling' niet in straf-
zaken: (zie Cass., 11 februari 1986, A.C. 1985-1986, I, nrs. 373 + 804);

4. [eiser] vordert bijgevolg dat het Hof van Cassatie zou handelen als naar recht bij toe-
passing van de valsheidsprocedure, hetgeen verder dient te leiden tot de verbreking van
het vonnis van 29 mei 2001 en de verzending van het geding naar een andere rechtbank
van eerste aanleg zetelend in graad van beroep inzake politierechtbankvonnissen (gesug-
gereerd te verzenden naar de Correctionele Rechtbank te Brugge).

I. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de valsheidsvordering
Overwegende dat in de regel een verzoekschrift dat een naar aanleiding van

een cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering bevat, ontvankelijk is en dat de
valsheidsvordering  toegelaten  is,  wanneer  het  tijdens  het  cassatiegeding  van
valsheid betichte stuk niet van valsheid kon worden beticht voor de feitenrechter,
het verzoekschrift betrekking heeft op een wezenlijke vereiste voor de regelma-
tigheid  van  de  bestreden  beslissing  en het  in  dat  verzoekschrift  gestelde  feit
waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te tas-
ten;

Overwegende dat eiser alleen maar beweringen uit die door geen enkel gege-
ven aannemelijk gemaakt worden;

Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

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

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

21 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-ge-
neraal – Advocaat : mr. T. Willems, Brugge.

Nr. 312

2° KAMER - 21 mei 2002
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VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BETEKENING VAN DE BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTERS.

De wet doet het bestaan of de rechtsgeldigheid van de door de onderzoeksrechter met
toepassing  van  artikel  36  van  de  Voorlopige  Hechteniswet  genomen  beslissing  niet
afhangen van de betekening ervan. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.0691.N - P.02.0693.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen in de zaken P.02.0693.N en P.02.0691.N zijn gericht te-

gen de respectieve arresten met nummers KI-566/02 (799) en KI-565/02 (798),
beide op 2 mei 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbe-
schuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in de zaak met nummer P.02.0693.N in een memorie één cassatie-

middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Eiser stelt in de zaak met nummer P.02.0691.N geen cassatiemiddel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging van de beide zaken
Overwegende dat de cassatieberoepen P.02.0693.N en P.02.0691.N samenhan-

gend zijn; dat ze dienen te worden gevoegd;
B. Cassatieberoep P.02.0693.N
1. Onderzoek van het middel 
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 36 Voorlopige Hechteniswet

volgt dat de onderzoeksrechter die in de loop van het gerechtelijk onderzoek be-
slist tot het opleggen van nieuwe voorwaarden of tot het geheel of gedeeltelijk
opheffen, wijzigen of verlengen van reeds opgelegde voorwaarden, die beslissing
dient te nemen vooraleer de tijdspanne van maximum drie maanden gedurende
dewelke de voorwaarden gelden, is verstreken;

Overwegende dat artikel 37 Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de beslissin-
gen genomen ter uitvoering van de artikelen 35 en 36 van die wet aan de partijen
worden betekend met inachtneming van de vormen bepaald voor de voorlopige
hechtenis;

Overwegende dat de bedoelde betekening gebeurt met het oog op, eensdeels,
de mogelijkheid voor de betrokkene om verhaal aan te tekenen tegen die beslis-
sing, anderdeels, de uitvoerbaarheid van de opgelegde voorwaarden en de con-
trole op de naleving ervan;

Overwegende dat dit artikel noch enige ander wettelijke bepaling een termijn
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oplegt binnen dewelke die betekening dient te gebeuren aan de in vrijheid gela-
ten verdachte, noch de gevolgen bepaalt van de niet-betekening binnen de ter-
mijn van maximum drie maanden waarin de beslissing dient genomen te zijn;

Overwegende aldus dat De wet doet het bestaan of de rechtsgeldigheid van de
door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 36 genomen beslissing niet
afhangen van de betekening ervan;

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

21 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Ad-
vocaat : mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 313

2° KAMER - 22 mei 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 67 -
ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON -
OVERTREDING - VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON - VERMOEDEN VAN SCHULD.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 67 -
ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON -
OVERTREDING - VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON - VERMOEDEN VAN SCHULD -
ONMOGELIJKHEID OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER DIE DE OVERTREDING HEEFT BEGAAN,
MEDE TE DELEN - GEVOLG.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 67 -
ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON -
OVERTREDING - VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON - VERPLICHTING OM DE

IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER DIE DE OVERTREDING HEEFT BEGAAN, MEDE TE DELEN - NODIGE

MAATREGELEN OM DE NALEVING VAN DIE VERPLICHTING TE VERZEKEREN - BEOORDELING DOOR DE

BODEMRECHTER.

1º  In  tegenstelling  tot  wat  is  bepaald  voor  op  naam  van  een  natuurlijke  persoon
ingeschreven motorvoertuigen,  wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet
vermoed de overtreding op de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met het op
naam van de rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig te hebben begaan1. (Artt. 67bis
en 67ter Wegverkeerswet, gecoördineerd bij het K.B. 16 maart 1968)

2º  Wanneer  een  wegverkeersovertreding  wordt  begaan  met  een  op  naam  van  een
rechtspersoon  ingeschreven  motorvoertuig,  is  de  natuurlijke  persoon  die  de
rechtspersoon  in  rechte  vertegenwoordigt  of  de  voor  het  voertuig  verantwoordelijke
persoon, strafbaar wanneer hij verzuimd heeft de identiteit mede te delen van de persoon
die het voertuig op het ogenblik van de feiten bestuurde, of wanneer hij verzuimd heeft

1 Cass., 6 feb. 2001, A.R. P.99.0498.N, nr. 66. 
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de noodzakelijke maatregelen te nemen om die verplichting na te leven; het feit dat die
persoon  de  identiteit  van  de  bestuurder  die  de  overtreding  heeft  begaan,  niet  kan
mededelen,  hoewel  hij  de nodige maatregelen  heeft  genomen om die mededeling te
verzekeren, is niet strafbaar.  (Art. 67ter Wegverkeerswet, gecoördineerd bij het K.B. 16
maart 1968)

3º  Wanneer  een  wegverkeersovertreding  wordt  begaan  met  een  op  naam  van  een
rechtspersoon  ingeschreven  motorvoertuig  en  de  natuurlijke  persoon  die  de
rechtspersoon  in  rechte  vertegenwoordigt  of  de  voor  het  voertuig  verantwoordelijke
persoon wordt vervolgd, beoordeelt de bodemrechter in feite of die beklaagde de nodige
maatregelen heeft genomen om zijn verplichting om de identiteit mede te delen van de
bestuurder van het voertuig waarmee de wegverkeersovertreding is begaan, na te leven.
(Art. 67ter Wegverkeerswet, gecoördineerd bij het K.B. 16 maart 1968)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0204.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 december 2001 gewezen

door de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie grieven voor in een cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over de eerste grief :
Overwegende dat de grief erop neerkomt te betogen dat het bestreden vonnis

"de bewoordingen miskent" van de artikelen 67bis en 67ter van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, doordat het beslist dat die bepalingen betrekking hebben op
twee verschillende hypotheses en bijgevolg geen enkele discriminatie veroorza-
ken, terwijl "de artikelen 67bis en 67ter van het koninklijk besluit van 16 maart
1968 discriminatoir  zijn, in zoverre, in het ene geval, het de titularis van een
nummerplaat toestaat te bewijzen dat hij niet de pleger van het misdrijf is, maar,
in het andere geval,  een identieke situatie als  een specifiek misdrijf  strafbaar
stelt; dat artikel 67[ter] zelf discriminatoir is, in zoverre het de verantwoordelijke
anders behandelt wanneer hij erkent de pleger van het misdrijf te zijn dan wel
wanneer hij het betwist zonder de identiteit van de pleger van het misdrijf te kun-
nen mededelen";

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, in tegenstelling
tot wat bepaald wordt in het voormelde artikel 67bis voor de op naam van een
natuurlijke persoon ingeschreven motorvoertuigen, niet vermoed wordt de over-
treding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met het op naam
van de rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig te hebben begaan;
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Overwegende dat het arrest beslist dat er geen sprake is van discriminatie, op
grond dat "de twee artikelen betrekking hebben op twee totaal verschillende hy-
potheses : in het eerste geval, [dat van artikel 67bis], wordt de vermoedelijke be-
stuurder van het betrokken voertuig als het ware door gelijkstelling bestraft, alsof
men hem had teruggevonden, en enkel en alleen op grond van het gepleegde
misdrijf; in het tweede geval, [dat van artikel 67ter], daarentegen, wordt vastge-
steld dat de vertegenwoordigers van de rechtspersoon niet de nodige maatregelen
hebben genomen om de identiteit van de bestuurder te kunnen mededelen, en
wordt die fout bestraft [...], die heel wat ernstiger is dan een gewone wegver-
keersovertreding, omdat ze de maatschappelijke orde aantast; (...) men kan zich
goed voorstellen dat een rechtspersoon een dergelijke misdadige regeling in het
leven roept om zijn personeel systematisch van vervolging te vrijwaren"; dat, al-
dus, de appèlrechters de voormelde artikelen 67bis en 67ter niet hebben geschon-
den;

Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Over de tweede grief :
Overwegende dat de grief erop neerkomt te betogen dat wanneer een wegver-

keersovertreding wordt begaan met een op naam van een rechtspersoon inge-
schreven voertuig, de voor dat voertuig verantwoordelijke persoon, "als hij de
identiteit van de bestuurder die het misdrijf heeft begaan, niet kan mededelen",
de overheden moet voorliegen dat hij het voertuig op het ogenblik van de feiten
zelf bestuurde, om minder zwaar bestraft te worden; dat het feit dat de wet een
persoon aldus dwingt om feiten te erkennen die hij niet heeft gepleegd, een "mis-
kenning van het recht van verdediging en van de algemene beginselen van het
strafrecht" vormt;

Overwegende dat de grief, in zoverre het zich beroept op de "algemene begin-
selen van het strafrecht", onduidelijk en derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende dat,  voor  het  overige,  krachtens  het  voormelde  artikel  67ter,
wanneer een wegverkeersovertreding wordt begaan met een op naam van een
rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig, de natuurlijke persoon die de rechts-
persoon in rechte vertegenwoordigt of de voor het voertuig verantwoordelijke
persoon strafbaar is wanneer hij verzuimd heeft de identiteit mede te delen van
de persoon die het voertuig op het ogenblik van de feiten bestuurde, of wanneer
hij verzuimd heeft de nodige maatregelen te nemen om die verplichting na te le-
ven; dat, evenwel, het feit dat die persoon de identiteit van de bestuurder die de
overtreding heeft begaan, niet kan mededelen, hoewel hij de nodige maatregelen
heeft genomen om die mededeling te verzekeren, niet strafbaar is;

Dat de grief, in zoverre zij berust op de onjuiste vooronderstelling dat een in
artikel 67ter bedoelde persoon op grond van die bepaling strafbaar is, alleen om-
dat hij de identiteit niet kan mededelen van de bestuurder van het voertuig waar-
mee een wegverkeersovertreding is begaan, faalt naar recht;

Over de derde grief :
Overwegende dat de bodemrechter in feite oordeelt of een beklaagde die ver-

volgd wordt op grond van artikel 67ter van het voormelde koninklijk besluit van
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16 maart 1968, de nodige maatregelen heeft genomen om zijn verplichting om de
identiteit mede te delen van de bestuurder van het voertuig waarmee een wegver-
keersovertreding is begaan, na te leven;

Overwegende dat de grief, in zoverre zij opkomt tegen de feitelijke beoorde-
ling van de gegevens van de zaak door de bodemrechters, of voor het onderzoek
ervan een onderzoek van die feiten veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd
is, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat de grief,  in zoverre daarin betoogd wordt dat de "nodige
maatregelen", bedoeld in artikel 67ter, uitsluitend betrekking hebben "op blijven-
de maatregelen die vóór het misdrijf worden genomen, en die het mogelijk ma-
ken om het onderzoek te laten voeren door de daartoe bevoegde persoon", terwijl
een dergelijke beperking niet in die bepaling is vervat, faalt naar recht;

Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar recht verantwoorden, wanneer zij, met aanneming
van de gronden van de eerste rechter, beslissen dat "[eiser] in zijn conclusie van
9 mei 2001 betoogt dat het litigieuze voertuig BMW 5 door een van de werkne-
mers zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, en erop wijst dat de ven-
nootschap 'M.B.A.' in totaal vijf personen tewerkstelt. Gezien het beperkte aantal
werknemers van die vennootschap, had [eiser] op zijn minst de identiteit kunnen
mededelen van de vier personen die het litigieuze voertuig op het ogenblik van
het misdrijf gebruikt konden hebben. Te dezen heeft [eiser] geen antwoord gege-
ven aan de politie of aan het kantoor [van de] procureur des Konings, noch toen
hij de brief van 25 februari 2000 [van de] procureur des Konings had ontvangen,
noch toen de politie van Marcinelle hem erom vroeg (proces-verbaal van 19 april
2000), noch, ten slotte, toen hij op 22 mei 2000 door een politieagent werd ver-
hoord, hoewel deze hem de tekst van artikel 67ter van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het weg-
verkeer had overhandigd. Het is dus bewezen dat [eiser] kennelijk geen enkele
maatregel heeft genomen om zijn verplichting om de identiteit mede te delen van
de BMW-bestuurder die het misdrijf heeft gepleegd, na te leven";

Dat de grief, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

22 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. B. Gougnard, Charleroi.
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Nr. 314

2° KAMER - 22 mei 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - NIET-TERUGWERKENDE

KRACHT - TOEPASSINGSGEBIED.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - TERUGWERKENDE KRACHT -
TOEPASSINGSGEBIED.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -
MAATREGEL TOEGEKEND ONDER VIGEUR VAN DE OUDE WET - HERROEPING - NIEUWE WET -
DRAAGWIJDTE.

4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - MAATREGEL TOEGEKEND
ONDER VIGEUR VAN DE OUDE WET - HERROEPING - NIEUWE WET - WERKING IN DE

TIJD.

5º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTIJD - NIEUWE MISDAAD

OF NIEUW WANBEDRIJF - HERROEPING - BESLISSING TOT HERROEPING - TERMIJN.

6º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAF - UITWERKING.

7º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.7 -
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - TWEEDE VEROORDELING VOOR EENZELFDE

FEIT - BEGRIP.

8º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - RECHTEN VAN

DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL

14.7 - TWEEDE VEROORDELING VOOR EENZELFDE FEIT - BEGRIP.

9º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - DRAAGWIJDTE -
VEROORDELING - TENUITVOERLEGGING.

10º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAF — ALGEMEEN - VOORWAARDELIJKE

INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTERMIJN - NIEUWE MISDAAD OF NIEUW WANBEDRIJF - VEROORDELING -
HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERJARING VAN DE STRAF -
UITWERKING.

11º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTERMIJN - NIEUWE

MISDAAD OF NIEUW WANBEDRIJF - VEROORDELING - HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE

INVRIJHEIDSTELLING - VERJARING VAN DE STRAF - UITWERKING.

1º en 2° Het  beginsel  van de niet-terugwerkende kracht  van de strafwetten is niet  van
toepassing op de wetten die geen beschuldiging bevatten of straf opleggen1. (Art. 2 Sw.;
art. 7.1 E.V.R.M.)

3º  en  4°  De  inwerkingtreding  van  nieuwe  wettelijke  bepalingen  betreffende  de
voorwaardelijke invrijheidstelling impliceert niet dat een maatregel die onder vigeur van
de oude wet is toegekend, alleen onder de bij die wet bepaalde voorwaarden kan worden
herroepen. 

1 Zie Cass., 2 nov. 1989, A.R. 6286, nr. 135; 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
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5º  In  geval  van  herroeping  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  op  grond  dat  de
begunstigde  van  die  maatregel  een  misdaad  of  wanbedrijf  heeft  begaan  vóór  het
verstrijken  van  de  proeftijd,  vereist  de  wet  niet  dat  de  beslissing  tot  herroeping  zelf
gewezen wordt vóór het verstrijken van die termijn.  (Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)

6º De voorwaardelijke invrijheidstelling schort de tenuitvoerlegging van de straf op tijdens
een proeftijd; zij doet de straf niet teniet noch wijzigt de straf, maar laat de veroordeling
integendeel in al haar kracht voortbestaan2.

7º en 8° De herroeping van een maatregel  van voorwaardelijke invrijheidstelling, die is
bevolen op grond dat de begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft
begaan  vóór  het  verstrijken  van  de  proeftermijn,  is  geen  tweede  veroordeling  voor
eenzelfde feit, zoals dat bij art. 14.7 I.V.B.P.R. verboden wordt. (Art. 14.7 I.V.B.P.R.; art.
10, § 2 Wet 18 maart  1998 tot  instelling van de commissies voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling)

9º Verjaring van de strafvordering staat vervolging in de weg, maar belet niet dat een reeds
uitgesproken veroordeling ten uitvoer wordt gelegd. (Art. 21 V.T.Sv.)

10º en 11° Verjaring van de straf kan niet worden aangevoerd wanneer in een in kracht van
gewijsde  gegane  veroordeling  vastgesteld  wordt  dat  de  voorwaardelijk  in  vrijheid
gestelde  een  misdaad  of  wanbedrijf  heeft  begaan  vóór  het  verstrijken  van  de
proeftermijn.  (Art. 15, tweede lid Wet 5 maart 1998; art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0372.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 7 maart 2002 gewezen

door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt vier middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. De beslissing van het Hof
Overwegende dat het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de straf-

wetten, vastgelegd in de artikelen 2 van het Strafwetboek en 7.1 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet
van toepassing is op de wetten die, zoals die van 5 maart 1998 betreffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling of die van 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, geen beschuldiging be-
vatten of straf opleggen;

Dat, bijgevolg, de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen betref-

2 CH.HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, Brussel, 1995, blz. 444-445. 
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fende de voorwaardelijke invrijheidstelling niet impliceert dat een maatregel, die
onder vigeur van de oude wet is toegekend, alleen onder de bij die wet bepaalde
voorwaarden kan worden herroepen;

Overwegende dat, voor het overige, artikel 10, 2°, van de wet van 18 maart
1998 bepaalt dat de voorwaardelijke invrijheidstelling alleen kan worden herroe-
pen indien in een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wordt vastgesteld
dat de begunstigde van die maatregel een misdaad of een wanbedrijf heeft ge-
pleegd vóór het verstrijken van de proeftermijn; dat de wet niet vereist dat de be-
slissing tot herroeping, in een dergelijk geval, zelf gewezen wordt vóór het ver-
strijken van die termijn;

Overwegende dat eiser tevens betoogt dat de tenuitvoerlegging, na het verstrij-
ken van de proeftermijn, van zijn resterende straf, hem in feite twee keer voor
hetzelfde feit  straft,  aangezien de voorwaardelijke invrijheidstelling een wijze
van uitvoering van de straf is;

Overwegende dat  de voorwaardelijke invrijheidstelling de tenuitvoerlegging
van de straf tijdens de proeftermijn opschort; dat zij de straf schrapt noch wijzigt,
maar de veroordeling integendeel in al haar kracht laat voortbestaan;

Dat, bijgevolg, de herroeping van die gunstmaatregel, bevolen met toepassing
van het voormelde artikel 10, 2°, geen tweede veroordeling voor hetzelfde feit
inhoudt, zoals dat bij artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag inzake burger-
rechten en politieke rechten is verboden;

Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede en derde middel :
Overwegende dat eiser aanvoert dat hij definitief is vrijgelaten op 29 augustus

1992 en dat het voorstel tot herroeping van die maatregel, die door de procureur-
generaal bij het Hof van Beroep te Brussel is gedaan, laattijdig is, zodat de be-
streden beslissing die het toewijst, het recht om binnen een redelijke termijn te
worden berecht en de regels van het Wetboek van Strafvordering betreffende de
verjaring miskent;

Overwegende dat  de  commissies  voor  de voorwaardelijke  invrijheidstelling
geen bij wet ingestelde rechtbanken zijn die uitspraak moeten doen over de ge-
grondheid van een inbeschuldigingstelling in strafzaken, zodat artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den op hen niet van toepassing is;

Overwegende dat artikel 21 van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf-
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering betrekking heeft op de verjaring
van de strafvordering; dat die verjaring vervolging in de weg staat maar niet be-
let dat een reeds uitgesproken veroordeling ten uitvoer wordt gelegd;

Overwegende  dat  de  straffen  weliswaar  eveneens  verjaren;  dat,  evenwel,
krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling, verjaring van de straf niet kan worden aange-
voerd wanneer in een in kracht van gewijsde gegane veroordeling vastgesteld
wordt dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft
begaan vóór het verstrijken van de proeftermijn;
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Dat de bestreden beslissing erop wijst dat eiser door het Hof van Beroep te
Brussel op 31 mei 2001 is veroordeeld tot verschillende gevangenisstraffen, we-
gens wanbedrijven die deels zijn gepleegd tijdens de proeftermijn van twee jaar,
opgelegd als voorwaarde voor de op 22 augustus 1990 toegekende voorwaarde-
lijke invrijheidstelling;

Dat die omstandigheid de facultatieve herroepingsgrond vormt waarvoor de
wet bepaalt dat verjaring niet kan worden aangevoerd;

Dat de middelen bijgevolg niet kunnen worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt  dat  eiser  voor  de  commissie  voor  de voorwaardelijke  invrijheidstelling
aangevoerd heeft dat hij, tijdens zijn hechtenis, niet de geneeskundige verzorging
heeft kunnen verkrijgen die zijn toestand vereiste;

Dat het middel,  dat niet voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie kan
worden aangevoerd, 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.

22 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 315

2° KAMER - 22 mei 2002

WRAKING - STRAFZAKEN - VERZOEK - EISER OPGEROEPEN OM HET VOLGENDE

GERECHTELIJK JAAR TE VERSCHIJNEN VOOR EEN KAMER VAN HET HOF VAN BEROEP - WRAKING VAN

DE MAGISTRATEN WAARUIT DIE KAMER IS SAMENGESTELD - SAMENSTELLING VAN DIE KAMER VOOR

HET VOLGENDE GERECHTELIJK JAAR NOG NIET BEKEND - ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK.

Het verzoek tot wraking van de raadsheren waaruit een kamer van het hof van beroep is
samengesteld, is doelloos en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de samenstelling van
die kamer voor het gerechtelijk jaar,  waarin de verzoeker is opgeroepen om voor die
kamer te verschijnen, nog niet bekend is1. (Art. 828 Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 7 nov. 1969 (A.C., 1970, blz. 247); 16 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 587).
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(A.R. P.02.0735.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Daniël Plas in zijn verslag en op de conclusie van advo-

caat-generaal Loop;
Gelet op het verzoek tot wraking, op 8 mei 2002 neergelegd op de griffie van

het Hof van Beroep te Luik, en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht;

Overwegende dat eiser erop wijst dat hij opgeroepen is om op 26 en 27 sep-
tember 2002 te verschijnen voor de zesde kamer van het Hof van Beroep te Luik;
dat zijn verzoek gericht is tegen de magistraten waaruit die kamer, volgens hem,
op de voormelde data zal zijn samengesteld;

Maar overwegende dat de samenstelling van de zesde kamer voor het gerech-
telijk jaar 2002-2003 nog niet bekend is; dat artikel 316, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, immers bepaalt dat de dienstregeling ieder jaar, gedurende
de acht dagen vóór de vakantie, wordt vernieuwd;

Dat het verzoek doelloos en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoekschrift;
Wijst,  op  verzoek  van  de  griffier,  gerechtsdeurwaarder  Hugo  Van  Bever,

Galgstraat, 257, te Sint-Pieters-Leeuw aan, om het arrest binnen de vierentwintig
uur aan de partijen te betekenen;

Veroordeelt eiser in de kosten.

22 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat :
mr. J. Laguesse, Luik.

Nr. 316

1° KAMER - 24 mei 2002

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - REGLEMENTERING.

In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder
de vroegere reglementering ontstane toestanden die zich  voordoen of  die voortduren
onder vigeur van de nieuwe reglementering, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten1.  (Art. 2 B.W.; Algemeen rechtsbeginsel
dat verordenende besluiten geen terugwerkende kracht hebben)

(COMPAGNIE FONCIERE DU CANAL N.V. T. STAD BRUSSEL)

1 Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0039.F, nr. 464.
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ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0103.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 5 en 13 van de belastingverordening die op 18 december 1995, aan-

genomen is bij besluit van de gemeenteraad van de stad Brussel;
- de artikelen 159 en 170, § 4, van de Grondwet;
- artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest dat uitspraak doet op de voorziening van eiseres tegen de beslissing die op 19

februari 1998 gewezen is door het rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
die afwijzend beschikt op het bezwaarschrift van eiseres tegen de aanslagen in de belas-
ting op de verwaarloosde gebouwen die op haar naam zijn ingekohierd voor het aanslag-
jaar 1996, verklaart die voorziening ontvankelijk maar niet-gegrond, zulks met name op
grond dat een personeelslid op 14 november 1994 vastgesteld heeft dat de twee aan eise-
res behorende panden uiterlijke tekenen vertoonden waaruit opgemaakt kon worden dat ze
noch bewoond, noch geëxploiteerd werden; dat die vaststelling op 9 december 1994 aan
eiseres ter kennis is gebracht; dat overeenkomstig artikel 5 van de belastingverordening de
belasting jaarlijks verschuldigd is vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op dat
waarin de vaststelling van verwaarlozing werd opgemaakt en ter kennis gebracht zoals in
artikel 2 bepaald wordt, dat voornoemd artikel 5 geenszins impliceert dat die belasting uit-
sluitend kan worden geïnd voor het aanslagjaar dat volgt na dat waarin de vaststelling is
opgemaakt en dat het gebruik van de bewoordingen "vanaf" doelen op een beginpunt te
rekenen waarvan de belasting kan worden geïnd en dus erop duidt dat de belasting voor
de daaropvolgende aanslagjaren mag worden geïnd, indien er geen verandering is opgetre-
den in de vastgestelde staat van verwaarlozing.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 1 van de belastingverordening van 18 december 1995 bepaalt dat er voor de

dienstjaren 1996 tot 2000 een belasting geheven wordt op de volledig of gedeeltelijk ver-
waarloosde gebouwen; artikel 2 van die belastingverordening bepaalt dat de staat van ver-
waarlozing van een gebouw (...) het voorwerp zal uitmaken van een vaststelling opge-
maakt door een bevoegd personeelslid van de Dienst der Financiën en binnen de maand
ter kennis gebracht wordt aan de belastingplichtige (...); artikel 5 van die verordening be-
paalt dat de belasting jaarlijks verschuldigd is vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt
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op dat waarin de vaststelling van verwaarlozing werd opgemaakt en ter kennis gebracht
zoals in artikel 2 bepaald wordt; artikel 13 van diezelfde verordening bepaalt dat zij vanaf
1 januari 1996 het besluit vervangt van 30 december 1993 en 4 juli 1994 houdende de in-
stelling van een belasting op de volledig of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen voor de
dienstjaren 1994 tot 1998, zodat die besluiten vanaf 1 januari 1996 opgeheven zijn; artikel
2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor het toekomende beschikt en
dat zij geen terugwerkende kracht heeft; daaruit volgt dat de enige regeling die voor de
stad Brussel vanaf 1 januari 1996 van toepassing was, die was welke vervat was in de be-
lastingverordening van 18 december 1995 en, bijgevolg dat, nu de verordening van 30 de-
cember 1993 en 4 juli 1994 na 1 januari 1996 geen enkele verbindende werking meer
heeft, enkel een vaststelling die opgemaakt is na 1 januari 1996 ter uitvoering van artikel
2 van die verordening, als grondslag kon dienen voor een belasting voor het aanslagjaar
1996, behoudens toepassing van artikel 5, en in voorkomend geval voor de latere aanslag-
jaren, in zoverre ze nog steeds onder de toepassing van de belastingverordening van 18
december 1995 zouden vallen, terwijl daarentegen een vaststelling die op 14 november
1994 is opgemaakt en op 9 december 1994 ter kennis gebracht is onder vigeur van een be-
lastingverordening die opgeheven is door de belastingverordening van 18 december 1995,
niet als uitvoering kon dienen van artikel 2 van die belastingverordening van 18 december
1995 en bijgevolg niet als grondslag kon dienen voor een belasting ter uitvoering van die
verordening.

1.2. Tweede onderdeel, ondergeschikt aan het eerste
Artikel 5 van de belastingverordening van 18 december 1995 bepaalt dat de belasting

jaarlijks verschuldigd is vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op dat waarin de
vaststelling van verwaarlozing werd opgemaakt en ter kennis gebracht zoals in artikel 2
bepaald wordt; ook al zou men oordelen dat de belastingverordening van 18 december
1995, in de veronderstelling van een belasting die, vanaf het aanslagjaar 1996, verschul-
digd is op grond van een vaststelling van verwaarlozing die opgemaakt en ter kennis is
gebracht tijdens het jaar vóór het aanslagjaar 1996, aldus de bepalingen in werking zou
gehouden hebben van de besluiten van 30 december 1993 en 4 juli 1994 betreffende de
wijze waarop de staat van verwaarlozing van een gebouw vastgesteld en ter kennis ge-
bracht wordt, dan nog, enerzijds, stelt het arrest niet vast dat de bepalingen van de beslui-
ten van 30 december 1993 en 4 juli 1994 met name de regeling zouden beoogd hebben
van het beginsel en van de wijze waarop een dergelijke vaststelling opgemaakt en ter ken-
nis gebracht wordt, of nog, anderzijds, had hoe dan ook alleen een vaststelling die opge-
maakt is tijdens het jaar vóór het aanslagjaar 1996, dus in de loop van 1995, in dat geval
als grondslag kunnen dienen voor een belasting in 1996 op grond van nieuwe verordenen-
de bepalingen die vervat zijn in de belastingverordening van 18 december 1995.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, volgens elk van de eerste twee onderdelen, wan-
neer het beslist dat een vaststelling van verwaarlozing die op 14 november 1994 is opge-
maakt en op 9 december 1994 ter kennis is gebracht, als grondslag kon dienen voor een
belasting die ter uitvoering van de belastingverordening van 18 december 1995 verschul-
digd is voor het aanslagjaar 1996, de artikelen 1, 2, 5 en 13 van die belastingverordening
schendt, en dat het arrest, aangezien het uitwerking verleent aan een vaststelling die opge-
maakt zou zijn op grond van de belastingverordening van 30 december 1993 en 4 juli
1994 en daaruit afleidt dat een belasting die na 1 januari 1996 wordt gevorderd op grond
van de belastingverordening van 18 december 1995, die de vorige verordening heeft op-
geheven en ze sinds 1 januari 1996 heeft vervangen, bovendien aan die belastingverorde-
ning van 18 december 1995 een terugwerkende kracht heeft verleend die zij niet bevat en
die door geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling, met name artikel 170, §4, van
de Grondwet en artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet, was toegestaan en bijgevolg die
laatste twee bepalingen en artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
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(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste twee onderdelen samen
Overwegende dat ingevolge artikel 1 van de belastingverordening, die op 18

december 1995 door de gemeenteraad van eiseres is goedgekeurd, er voor de
dienstjaren 1996 tot 2000 een belasting geheven wordt op de volledig of gedeel-
telijk verwaarloosde gebouwen; dat artikel 4 van die verordening bepaalt dat de
belasting verschuldigd is op 1 januari en voor het gehele aanslagjaar en dat inge-
volge artikel 5 de belasting jaarlijks verschuldigd is vanaf 1 januari van het aan-
slagjaar dat volgt op dat waarin de vaststelling van verwaarlozing werd opge-
maakt en ter kennis gebracht zoals in artikel 2 bepaald wordt, luidens hetwelk de
staat van verwaarlozing het voorwerp uitmaakt van een vaststelling opgemaakt
door een bevoegd personeelslid van de Dienst der Financiën en binnen de maand
ter kennis gebracht wordt aan de belastingplichtige;

Overwegende dat ingevolge artikel 13 van die verordening, de belastingveror-
dening die is aangenomen bij de gemeenteraadsbesluiten van 20 december 1993
en 4 juli 1994, waarbij voor de aanslagjaren 1994 tot 1998 een belasting op ge-
heel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen wordt ingevoerd, sinds 1 januari
1996 door die nieuwe bepalingen is vervangen;

Overwegende dat artikel 2 van de verordening van 20 december 1993 en 4 juli
1994, waarin geregeld wordt hoe de staat van verwaarlozing wordt vastgesteld,
in dezelfde bewoordingen is opgesteld als artikel 2 van de verordening van 18
december 1995;

Overwegende dat een nieuwe reglementering, in de regel, niet enkel van toe-
passing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere reglementering ontstane toe-
standen die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe regle-
mentering, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten;

Overwegende dat de verordening van 18 december 1995, nu zij de uitwerking
van de vaststellingen van verwaarlozing die opgemaakt zijn onder vigeur van de
vorige verordening, ongeschonden laat, die bepalingen slechts toepast op de toe-
komstige gevolgen van die vaststellingen, zonder afbreuk te doen aan reeds on-
herroepelijk vastgestelde rechten en derhalve geen terugwerkende kracht heeft;

Overwegende dat voorts uit de bewoordingen van de artikelen 4 en 5 van de
voornoemde verordeningen blijkt dat de belasting op grond van een en dezelfde
vaststelling van verwaarlozing voor verscheidene aanslagjaren kan worden ge-
ïnd;

(...)

OM DIE REDENEN,

HET HOF
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Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

24 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever :  de h. Echement –  Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten : mrs. Mahieu en Kirkpatrick.

Nr. 317

1° KAMER - 24 mei 2002

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - DWALING - RECHTVAARDIGING -
ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP.

De rechter kan alleen wettig beslissen dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is en derhalve
een rechtvaardigingsgrond oplevert als hij vaststelt dat degene die zich beroept op die
dwaling, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde
toestand verkeert1;  het  kan voldoende zijn  vast  te stellen dat degene die zich op de
onoverkomelijke rechtsdwaling beroept, door toedoen van de bevoegde administratie, is
terechtgekomen in ingewikkelde omstandigheden die meer behelsden dan een loutere
informatiefout van harentwege.  (Artt. 1147 en 1148 B.W.; Algemeen rechtsbeginsel dat
rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0065.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 267 en 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), zoals

ze van toepassing waren voor het aanslagjaar 1991, 366 en 371 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing waren voor het aanslagjaar 1992;

- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek waarin het algemeen rechtsbe-
ginsel is neergelegd dat een dwaling een rechtvaardigingsgrond is wanneer zij onoverko-
melijk is en, voor zoveel als nodig, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen en redenen

1 Cass., 18 jan. 1999, A.R. F.98.0084.F, nr. 28; zie Cass., 25 okt. 1999, A.R. S.98.0112.N, nr. 559.
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Het hof van beroep heeft eerst vastgesteld dat "de administratie in casu aanvoert dat het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk is wegens laattijdigheid" en dat "de miskenning door de
fiscus van het beginsel van goed bestuur niet ertoe mag leiden dat de op straffe van verval
door het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorgeschreven termijn wordt verlengd
wanneer geen andere omstandigheden die overmacht uitmaken voorhanden zijn" en be-
slist vervolgens "dat in casu uit het geheel van de omstandigheden van de zaak volgt dat
er wel degelijk een geval van overmacht bestaat waardoor (verweerder) niet binnen de ter-
mijn een bezwaarschrift heeft kunnen indienen zodat het uiteindelijk als ontvankelijk en
niet-laattijdig moet worden beschouwd; de omstandigheden die verband houden met het
toegegeven gedrag en met de informatie van de belastingambtenaar in de heel bijzondere
context van een ongewone juridische toestand, in casu (verweerder) immers belet hebben
zijn bezwaar binnen de wettelijke termijn in te dienen en voor hem een onoverkomelijke
dwaling hebben uitgemaakt die ieder bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde
toestand verkeert, zou hebben begaan; dat, als men ervan uitgaat dat overmacht alleen kan
voortvloeien uit een gebeurtenis die onafhankelijk is van de menselijke wil, die deze niet
heeft kunnen voorzien noch afwenden, het dan de wil,  het verzuim of een gebrek aan
voorzorg betreft van degene die overmacht aanvoert", terwijl "(verweerder) hier door toe-
doen van de administratie, terechtgekomen is in ingewikkelde omstandigheden die zich
niet beperkten tot een eenvoudige inlichting aan hem in een banale zaak, en aldus onmo-
gelijk zijn recht tijdig heeft kunnen uitoefenen vanwege onoverkomelijke hindernissen
buiten zijn wil om die een geval van overmacht uitmaken, te meer daar hem zelf geen en-
kele fout of nalatigheid kan worden aangewreven". Bijgevolg beslist het hof van beroep
"dat de beslissing van de directeur die het bezwaar ongegrond heeft verklaard, vernietigd
moet worden en dat er ten gronde uitspraak moet worden gedaan".

Grieven
De artikelen 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en 371 van het

Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) luidens welke de in de artikelen 267 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en 366 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen (1992) bedoelde bezwaarschriften, op straffe van verval moeten worden
ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar na dat waarin de belasting is gevestigd, zonder
dat die termijn evenwel minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van
de belastingen op een andere wijze dan per kohier, bepalingen van openbare orde zijn, die
een vastgestelde termijn bevatten die op straffe van verval is voorgeschreven en slechts
kan worden verlengd voor een geval van overmacht, die alleen kan voortvloeien uit een
gebeurtenis die onafhankelijk is van de menselijke wil en die door die wil noch voorzien
noch afgewend kan worden; zo de onoverkomelijke dwaling een geval van overmacht is,
moet zij, om als zodanig aanvaard te worden,voldoen aan dezelfde voorwaarden als die
voor het bestaan van overmacht, dat wil zeggen, onoverkomelijk zijn en aan de zijde van
degene die zich erop beroept geen enkele fout opleveren; rechtsdwaling kan weliswaar
wegens bepaalde omstandigheden als onoverkomelijk worden beschouwd op voorwaarde
dat uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de persoon heeft gehandeld zoals ie-
der bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde toestand verkeert; in dat verband is
de loutere vaststelling dat het slachtoffer van de dwaling m.b.t tot de vraag of een be-
zwaarschrift kon worden ingediend, slecht werd ingelicht,  zelfs door een bevoegd per-
soon, niet voldoende en kan daaruit niet naar recht worden afgeleid dat die dwaling ono-
verkomelijk is, temeer daar uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, inzonder-
heid verweerders conclusie, blijkt dat de door het hof van beroep aangevoerde ingewik-
kelde omstandigheden hierin bestonden dat "de administratie in casu daadwerkelijk ver-
weerder bevestigd heeft dat hij rechtsgeldig een bezwaarschrift kon indienen op het tijd-
stip waarop hij dit heeft gedaan; (...) dat zij hem evenwel niet heeft gemeld dat zijn be-
zwaartermijn uitzonderlijk zou worden verlengd, maar hem integendeel heeft laten uit-
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schijnen dat hij moest instemmen met de voorgestelde wijziging en dat hij slechts recht op
bezwaar zou hebben in de veronderstelling dat het hof van beroep (...) een gunstige uit-
spraak zou doen over zijn bezwaarschriften die hij i.v.m. vorige aanslagjaren had inge-
diend; (...) dat het door de administratie aanbevolen gedrag (verweerder) zeker geen uit-
zonderlijk voordeel bood in vergelijking met de toestand van andere belastingplichtigen,
maar hem verplichtte de aanslagen waarvan hij de wettelijkheid betwistte te betalen en
daarbij elke mogelijkheid om bezwaar in te dienen afhankelijk maakte van het welslagen
van de voorziening die hij had ingesteld tegen aanslagen betreffende vorige aanslagjaren";
het feit dat niet is nagegaan of op grond van de artikelen 267 en 272 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen (1964) en 366 en 371 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 een recht op bezwaar ontstond na het door het hof van beroep te wijzen arrest
is geen onoverkomelijke dwaling; verweerder heeft dus niet gehandeld als een normaal
bedachtzaam en voorzichtig mens en er is dus geen sprake van een onoverkomelijke dwa-
ling die een geval van overmacht oplevert; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen
dat "(verweerder) door toedoen van de administratie, terechtgekomen is in ingewikkelde
omstandigheden die zich niet beperkten tot een eenvoudige inlichting aan hem in een ba-
nale zaak, en aldus onmogelijk zijn recht tijdig heeft kunnen uitoefenen vanwege onover-
komelijke hindernissen buiten zijn wil om die een geval van overmacht uitmaken, te meer
daar hem zelf geen enkele fout of nalatigheid kan worden aangewreven" en dat de beslis-
sing van de directeur die het bezwaar ongegrond heeft verklaard, vernietigd moet worden
en dat er ten gronde uitspraak moet worden gedaan", de begrippen overmacht en onover-
komelijke dwaling miskent en de in het middel aangewezen bepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het  arrest verweerders bezwaarschrift  betreffende de aan-

slagjaren 1991 en 1992 ontvankelijk verklaart; dat het oordeelt dat verweerder
wegens redenen van overmacht belet werd zijn bezwaarschrift tijdig in te dienen;

Overwegende dat verweerder in zijn conclusie voor het hof van beroep aan-
voerde dat de controleur hem gezegd had dat hij moest instemmen met de door
hem voorgestelde wijziging van zijn inkomstenaangifte en dat hij pas recht op
bezwaar zou krijgen na de uitspraak van het hof van beroep over een voorziening
betreffende vorige aanslagjaren;

Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de omstandigheden die verband hou-
den met het toegegeven gedrag en met de informatie van de belastingambtenaar
in de heel bijzondere context van een ongewone juridische toestand, in casu (ver-
weerder) immers belet hebben zijn bezwaar binnen de wettelijke termijn in te
dienen en voor hem een onoverkomelijke dwaling hebben uitgemaakt die ieder
bedachtzaam en voorzichtig mens die in dezelfde toestand verkeert, zou hebben
begaan" en "dat (verweerder) hier door toedoen van de administratie, terechtge-
komen is in ingewikkelde omstandigheden die zich niet beperkten tot een een-
voudige vergissing van informatie aan hem in een banale zaak, en aldus onmoge-
lijk zijn recht tijdig heeft kunnen uitoefenen vanwege onoverkomelijke hinder-
nissen buiten zijn wil om die een geval van overmacht uitmaken, te meer daar
hem zelf geen enkele fout of nalatigheid kan worden aangewreven";

Overwegende dat het arrest uit die overwegingen naar recht heeft kunnen aflei-
den dat verweerder het slachtoffer van een onoverkomelijke dwaling was gewor-
den;

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

24 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal.

Nr. 318

3° KAMER - 27 mei 2002

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) -
WIJZIGING VAN DE CONTRACTUELE VOORWAARDEN - WIJZIGING DOOR EEN

MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING - EENZIJDIGE WILSUITING VAN DE MINISTER.

2º VERBINTENIS - VERBINTENIS OP GROND VAN EENZIJDIGE WILSUITING
- BEGRIP.

1º Na het gunnen van de opdracht kan van de essentiële bepalingen en voorwaarden van
een overeenkomst, gesloten voor rekening van de Staat, slechts worden afgeweken door
een met redenen omklede beslissing van de bevoegde minister; een eenzijdige wilsuiting
van de minister kan de administratie jegens de aannemer verbinden1 2.  (Art. 52 K.B. 14
okt. 1964 betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat)

2º De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte
van een wilsuiting op voorwaarde dat hij de bewijskracht van de overgelegde stukken
waaruit deze wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent3.

(WEGEBO N.V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.99.0051.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 1997 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 25 april 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 9 mei 1980 (twee arresten), A.C., 1979-80, nrs. 576 en 577; 7 mei 1982, A.C., 1981-82,
nr. 529. 
2 K.B. 14 okt. 1964, art. 52, zoals vervangen door K.B. 22 april 1977, art. 54. 
3 Cass., 9 okt. 1978, A.C., 1978-79, 156; 9 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 577; 3 sept. 1981, T. Aann.,
1982, 131, noot CORNELIS.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 betreffende het sluiten van

overeenkomsten voor rekening van de Staat;
- de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een eenzijdige wilsuitdrukking verplich-

tingen kan opleveren.
Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld, enerzijds dat :
(1) de vordering van eiseres haar oorzaak vindt in een openbare aanbesteding dd. 7 au-

gustus 1973 omtrent de E5 Brussel-Luik, sektie III A Everberg-Bertem, Parking te Ever-
berg, in de stijging van het bitumen en de fuelprijzen alsmede de contractuele en eenzijdi-
ge verbintenis die naar aanleiding van deze stijging door de overheid werd aangegaan;

(2) eiseres op 26 december 1974 aan de Intercommunale E5 (rechtsvoorganger van eer-
ste verweerder) de toepassing vroeg van de omzendbrief 574-8bis;

(3) de Intercommunale E5 op 13 januari 1975 antwoordde met het toesturen van een
bijakte nr. 4, in tweevoud, met verzoek de beide exemplaren "gedag- en ondertekend" te-
rug te laten geworden, verzoek waarop eiseres gevolg gaf op 15 januari 1975;

en anderzijds dat :
"(...) deze bepaling (lees : artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964) het

de overheid mogelijk maakt met name in het voordeel van de aannemer, met het oog op
het herstellen van het financieel evenwicht van de aanneming, de oorspronkelijke bepalin-
gen en voorwaarden van de aanneming te wijzigen, mits de minister daarover een met re-
denen omklede beslissing treft;

(...)
(...) de eventueel door de overheidopdrachtgever op die wijze aangegane verbintenissen

niet worden teniet gedaan of gewijzigd door een of ander conflict tussen de minister en
het Rekenhof of een andere instantie, zoals b.v. het Ministerieel Comité voor Economi-
sche en Sociale Coördinatie;

(...) de Minister van Openbare Werken op 16 mei 1974, in zijn omzendbrief 574-8 aan
de diensthoofden schreef dat hij, gelet op de prijsverhoging van het bitumen "besloten
(had) aan de betrokken aannemers, die daartoe een aanvraag indienen voor de aannemin-
gen waarvan de aanbesteding vóór 31 maart 1974 plaats had, volgende vergoeding toe te
staan ...";

(...) deze omzendbrief, ingevolge de niet-aanvaarding ervan door het Rekenhof, licht
werd gewijzigd bij de omzendbrief nr. 574-8bis dd. 2 september 1974;

(...) een dergelijke omzendbrief geen instructies geeft aan de diensthoofden over de wij-
ze waarop de wetten en besluiten naar het oordeel van de minister moeten worden toege-
past en geïnterpreteerd",

beslist het bestreden arrest dat de inleidende vordering van eiseres, eigenlijk gesteund
op artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964, ongegrond is en de vorderin-
gen in vrijwaring zonder voorwerp om de redenen dat :

"(...) deze beslissing van de minister niet verhindert en in sommige gevallen noodzake-
lijk tot gevolg heeft - b.v. in het huidige geval waar de beslissing van de minister een on-
bepaald aantal contracten tussen verschillende overheden en aannemers betreft - dat na-
dien tussen de opdrachtgever en de aannemer overeenkomsten worden gesloten die de
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toegestane wijzigingen op een voor de opdrachtgever verbindende wijze vastleggen, met
dit voorbehoud dat het misschien mogelijk is, wanneer het niet tot een wilsovereenstem-
ming is gekomen tussen de opdrachtgever en de aannemer, dat deze laatste bij de bevoeg-
de rechter, maar dan op een andere grond dan de wijzigende overeenkomst, om een her-
ziening verzoekt van de overheidsopdracht"

en dat
"(...) deze circulaire (...) een beslissing inhoudt die, mits bepaalde voorwaarden en het

opmaken van een bijakte, aan de overeenkomsten, door verschillende overheden afgeslo-
ten met verschillende aannemers, een wijziging toelaat in de zin van artikel 52 van het ko-
ninklijk besluit van 14 oktober 1964, meer bepaald een afwijking aan de essentiële bepa-
lingen en voorwaarden van de bestaande aanneming".

Het bestreden arrest beslist, om de inleidende vordering van eiseres af te wijzen, nog
dat

"(...) uit de (...) besproken stukken niet kan afgeleid worden dat er reeds op 26 decem-
ber 1974 tussen de opdrachtgever, de Intercommunale E5 - het weze onderlijnd de rechts-
voorganger van het Wegenfonds of de Belgische Staat, c.q. het Vlaams Gewest - en de
aannemer, (eiseres), wilsovereenstemming bestond omtrent de herziening van de overeen-
komst"

om de redenen dat
"...) op 26 december 1974 de aannemer immers louter en alleen aan de opdrachtgever

heeft gevraagd de overeenkomst conventioneel te herzien, herziening die mogelijk was
door de beslissing van de minister gelijkvormig artikel 52 van het koninklijk besuit van 14
oktober 1964;

(...) deze wilsovereenstemming ook nadien niet tot stand is gekomen;
(...) de opdrachtgever op 13 januari 1975 een niet door hem ondertekende bijakte op-

zond, met verzoek aan de aannemer deze gedagtekend en ondertekend terug te zenden;
(...) ook deze handeling van de opdrachtgever niet kan aangezien worden - bij gebrek

aan ondertekening door hem van de toegezonden bijakte en gelet op de beknoptheid van
de begeleidende brief die niets anders inhield dan de toezending van de even summiere
bijakte - als een aanbod dat, na terugzending door de aannemer van het gedagtekende en
ondertekende stuk, zonder enig verder onderzoek vanwege de opdrachtgever en zonder
diens formele instemming door het plaatsen van zijn handtekening, de herzieningsover-
eenkomst zou tot stand brengen;

(...) de omstandigheid dat het enig artikel van de bijakte bedingt (dat) de bepalingen
van de vermelde omzendbrief van toepassing zijn op de aanneming in kwestie, niet bete-
kent dat de Intercomunale E5 reeds had ingestemd met de toepassing van de vermelde
omzendbrief op de besproken aanneming;

(...) ook nadien de opdrachtgever nooit formeel zijn instemming betuigde met de aan-
vraag van de aannemer;

(...) de voorgelegde briefwisseling werkelijk veel te summier is om met voldoende be-
wijswaarde te doen aannemen dat er tussen de opdrachtgever en de aannemer ooit wils-
overeenstemming is geweest betreffende de ingeroepen conventionele herziening".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 betreffende het sluiten van

overeenkomsten voor rekening van de Staat bepaalt dat, na het gunnen van de opdracht,
van haar essentiële bepalingen en voorwaarden niet kan worden afgeweken dan bij een
met redenen omklede beslissing van de bevoegde minister.
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Dergelijke beslissing maakt een eenzijdige wilsuiting van de administratie uit die haar
jegens de aannemer verbindt overeenkomstig de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek alsmede het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een eenzijdige
wilsuitdrukking verplichtingen kan opleveren, zodra de betrokken aannemer zich op deze
beslissing beroept, zonder dat het opmaken en ondertekenen van een bijakte aan de over-
eenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer noodzakelijk is.

Eiseres verzocht op 26 december 1974 aan de Intercommunale E5 om de toepassing
van de omzendbrief nr. 574-8bis van 2 september 1974, waarvan het bestreden arrest be-
slist dat zij, samen met de omzendbrief nr. 574-8 genomen door de bevoegde minister op
16 mei 1974, en waarin deze schreef dat hij, gelet op de prijsverhoging van het bitumen,
"besloten (had) aan de betrokken aannemers, die daartoe een aanvraag indienen voor de
aannemingen waarvan de aanbesteding voor 31 maart 1974 plaats had, volgende vergoe-
dingen toe te staan (...)", geen instructies geven aan de diensthoofden over de wijze waar-
op de wetten en besluiten naar het oordeel van de minister moeten worden toegepast en
geïnterpreteerd maar beslissingen zijn in de zin van voornoemd artikel 52 van het konink-
lijk besluit van 14 oktober 1964.

Hieruit volgt dat eenmaal eiseres op 26 december 1974 aan de Intercommunale E5 de
toepassing had gevraagd van de omzendbrief nr. 574-8bis, de administratie door deze een-
zijdige beslissingen van de bevoegde minister gebonden was.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, nu het vaststelt, enerzijds, dat de bevoegde minis-
ter een beslissing in de zin van artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964
heeft genomen en, anderzijds, dat eiseres op 26 december 1974 de toepassing heeft ge-
vraagd van die beslissing, een bij wet niet voorziene voorwaarde oplegt en bijgevolg arti-
kel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964, alsmede de artikelen 1101, 1108 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een
eenzijdige wilsuitdrukking verplichtingen kan opleveren, schendt door de vordering van
eiseres, gegrond op artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964, af te wijzen
om de redenen dat de beslissing van de minister in onderhavig geval noodzakelijk tot ge-
volg heeft dat nadien tussen de opdrachtgever en de aannemer overeenkomsten worden
gesloten die de toegestane wijzigingen op een voor de opdrachtgever verbindende wijze
vastleggen, minstens dat het opmaken van een bijakte noodzakelijk vereist zou zijn.

2. Tweede onderdeel
In de hypothese dat de ministeriële beslissing vervat in de litigieuze omzendbrieven in

een volwaardige overeenkomst moet verwerkt worden, om de overheid jegens de aanne-
mer te verbinden op grond van artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964,
dergelijke overeenkomst geldig tussen partijen tot stand komt door de enkele aanvaarding
van een volwaardig aanbod.

Het aanbod is volwaardig wanneer het de onontbeerlijke elementen van het af te sluiten
contract bevat, dermate dat de bepaling van het voorwerp ervan geen nieuwe overeen-
komst noodzaakt. De aanvaarding van dergelijke aanbod aan geen enkele vormvereiste is
onderworpen.

Het bestreden arrest stelt vast dat : - eiseres op 26 december 1974 aan de Intercommu-
nale E5, rechtsvoorganger van eerste verweerder, de toepassing vroeg van de omzendbrief
574-8bis (blz. 4); - de Intercommunale E5 op 13 januari 1975 daarop reageerde met het
toesturen aan eiseres van een bijakte nr. 4 in tweevoud - wiens enig artikel bedingt dat de
bepalingen van de omzendbrief  nr.  574-8bis  van toepassing  zijn  op de aanneming in
kwestie - blz. 4 en 8) middels begeleidend schrijven dd. 13 januari 1975 waarin eiseres
verzocht werd beide exemplaren "gedag- en ondertekend" terug te laten geworden (blz. 4
en 8); - eiseres hieraan gevolg gaf op 15 januari 1975 (blz. 4).

Uit die vaststellingen blijkt dat de Intercommunale E5 door het verzoek aan eiseres om
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beide exemplaren gedag- en ondertekend terug te zenden van de bijakte nr. 4, die al de on-
ontbeerlijke  elementen bevatte  om de gewijzigde aannemingsvoorwaarden tot  stand te
brengen, een bindend aanbod heeft uitgebracht dat, door de enkele aanvaarding ervan op
15 januari 1975 door eiseres, de wilsovereenstemming tot stand bracht nopens de voorge-
stelde gewijzigde aannemingsvoorwaarden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door de vordering van eiseres af te wijzen om re-
den dat het toesturen door de opdrachtgever van een niet door hem ondertekende bijakte,
met verzoek aan eiseres deze gedagtekend en ondertekend terug te zenden niet kan aange-
zien worden, bij gebrek aan ondertekening door hem van de toegezonden bijakte en gelet
op de beknoptheid van de begeleidende brief, die niets anders inhield dan de toezending
van de even summiere bijakte, als een aanbod, dat na terugzending door de aannemer van
het gedagtekende stuk, zonder enig verder onderzoek vanwege de opdrachtgever en zon-
der diens formele instemming door het plaatsen van zijn handtekening, de herzienings-
overeenkomst zou tot stand brengen, zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt en

(1) het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een eenzijdige wilsuiting verplichtin-
gen  kan  opleveren,  alsmede  de  artikelen  1101  en  1108  van  het  Burgerlijk  Wetboek
schendt nu uit hogervermelde vaststellingen blijkt dat een geldige overeenkomst tot stand
is gekomen tussen eiseres en de Intercommunale E5;

(2) de bindende kracht van die overeenkomst en dus artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek ook schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het te dezen toepasselijk artikel 52 van het koninklijk besluit

van 14 oktober 1964 betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening
van de Staat bepaalt dat, na het gunnen van de opdracht, van haar essentiële be-
palingen en voorwaarden niet kan worden afgeweken dan bij een met redenen
omklede beslissing van de bevoegde minister;

Overwegende dat een eenzijdige wilsuiting van de minister  overeenkomstig
voormeld artikel 52, de administratie jegens de aannemer kan verbinden;

Dat de feitenrechter op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte
van een wilsuiting oordeelt op voorwaarde dat hij de bewijskracht van de over-
gelegde stukken waaruit deze wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de minister van openbare werken in de omzendbrief 574/8 van 16 mei 1974

aan de diensthoofden schreef dat gelet op de prijsverhogingen van het bitumen,
hij besloten had aan de betrokken aannemers die daartoe een aanvraag indienen
voor de aannemingen waarvan de aanbesteding voor 31 maart 1974 plaatshad,
volgende vergoedingen toe te staan; deze omzendbrief enigszins werd gewijzigd
bij de omzendbrief 574/8bis van 2 september 1974;

2. eiseres op 26 december 1974 aan de Intercommunale E5, rechtsvoorganger
van  de  eerste  verweerder,  toepassing  heeft  gevraagd  van  de  omzendbrief
574/8bis en de Intercommunale E5 op 13 januari 1975 antwoordde met het toe-
sturen van een bijakte nr. 4 met het verzoek deze "gedag en ondertekend" terug
te laten geworden;

3. eiseres de bijakte nr. 4, die niet door de Intercommunale E5 was onderte-
kend, dagtekende en ondertekende en terugzond naar de Intercommunale E5;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. de omzendbrief een beslissing inhoudt die, mits bepaalde voorwaarden en

het opmaken van een bijakte, aan de overeenkomsten door verschillende overhe-
den afgesloten met verschillende aannemers, een wijziging toelaat in de zin van
artikel 52 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964, meer bepaald een af-
wijking van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de bestaande aanne-
ming;

2. door de beslissing van de minister, overeenkomstig artikel 52 van het ko-
ninklijk besluit van 14 oktober 1964, was herziening van de overeenkomst tussen
eiseres en haar opdrachtgever mogelijk;

3. de omzendbrief een beslissing inhoudt die niet verhindert en in sommige ge-
vallen, zoals te dezen, waar de beslissing van de minister een onbepaald aantal
contracten tussen verschillende overheden en aannemers betreft, noodzakelijk tot
gevolg heeft dat nadien tussen de opdrachtgever en de aannemer overeenkom-
sten worden gesloten die de toegestane wijzigingen op een voor de opdrachtge-
ver verbindende wijze vastleggen;

4. uit de omzendbrief en de ondertekening van de bijakte niet kan worden af-
geleid dat op 26 december 1974 een wilsovereenstemming bestond tussen de In-
tercommunale E5 en eiseres over de herziening van de overeenkomst en deze
wilsovereenstemming ook niet nadien is tot stand gekomen;

5. het verzoek van de opdrachtgever aan de aannemer tot dagtekening en on-
dertekening van de bijakte niet als een aanbod kan worden aangezien dat de her-
zieningsovereenkomst tot stand zou brengen door het plaatsen van de handteke-
ning van de aannemer zonder enig verder onderzoek van de opdrachtgever en
zonder zijn formele instemming;

Dat het arrest aldus te kennen geeft dat de minister door de omzendbrief niet
de wil had zich jegens de aannemers te verbinden;

Overwegende dat het arrest dat op voormelde gronden beslist dat de vordering
van eiseres ongegrond is, geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

27 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
mevr.  Bourgeois  – Gelijkluidende conclusie van mevr.  De Raeve,  advocaat-generaal –
Advocaten : mrs. Wouters en Gérard.

Nr. 319

3° KAMER - 27 mei 2002

1º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING -
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KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE

KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD.

2º WEGEN - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING -
KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE

KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD.

3º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING -
KOSTENREGELING - BETALING VAN DE KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING VAN

VERGUNNINGHOUDER - VORDERING VAN DE OVERHEID - AARD.

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP - VORDERING TOT BETALING VAN

DE KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN VAN ELEKTRICITEITSLEIDINGEN.

1º en 2° Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening,
bepaalt slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de
gemeenten  hun recht tot  wijziging van de leidingen (schikkingen of het plan van een
inrichting) en tot uitvoering van de werken die daarmee verband houden uitoefenen; deze
wetsbepaling omschrijft de niet-betaling van de bedoelde kosten niet als een overtreding
van de wet zodat de voormelde niet-betaling niet op grond van artikel 24 van deze wet
als een misdrijf kan aangemerkt worden1. (Artt. 13, derde lid en 24 Wet 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening)

3º en 4° De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van
de  schade  die  door  dat  misdrijf  werd  veroorzaakt.  De  vordering  van  de  Staat,  de
provinciën of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening,  tot  terugbetaling  van  voorgeschoten  kosten  voor  werken  tot
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn  van de
onderneming  die  de  geleiding  heeft  aangelegd,  is  geen  op  een  misdrijf  gestoelde
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 13 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)

(VLAAMS GEWEST T. ELECTRABEL N.V.)

Advocaat-generaal De Raeve heeft in substantie gezegd:

1. In het kader van de herinrichting van de Rijksweg 242 tot autoweg dienden in Wilrijk
elektriciteitsleidingen gelegen op een gemeenteweg te worden verplaatst. Bij brieven van
3 februari en 26 juni 1978 deelde de Belgische Staat, de rechtsvoorganger van het Vlaams
Gewest,  de  plannen  van  de  veranderingswerken  mee  aan  de  rechtsvoorganger  van
verweerster, de N.V. Ebes.

Bij  brief  van 19 januari  1979 gaf  de  Belgische  Staat  aan de  N.V Ebes bevel  tot  het
verplaatsen van de elektriciteitsleidingen en werd meegedeeld dat zij hiervoor de kosten
diende te  dragen,  vermits  het  ging om de interceptie  van een gemeenteweg door  een
rijksweg.

De N.V. Ebes weigerde evenwel om op haar kosten over te gaan tot verplaatsing van de
leidingen en liet dit bij brief van 2 februari 1979 uitdrukkelijk weten. De Belgische Staat
maakte op zijn beurt op 2 april 1979 aan de N.V. Ebes een proces-verbaal van vaststelling
van die weigering over en beval ambtshalve de verplaatsing van de leidingen.

Omwille van de hoogdringendheid verklaarde de Belgische Staat zich, onder voorbehoud
van alle rechten, bereid om de kosten van verplaatsing voorlopig ten laste te nemen. De
leidingen werden vervolgens verplaatst.

De factuur voor deze verplaatsing ten belope van 4.472.268 frank werd door de N.V.
Ebes overgemaakt aan de Belgische Staat. De factuur werd op 10 januari 1980 effectief

1 Zie concl. van het O.M.
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betaald.

Op 14 oktober 1980 dagvaardde de Belgische Staat de N.V. Ebes voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te  Antwerpen,  in  terugbetaling van 4.472.268 BEF,  meer  intresten.  De
Belgische  Staat  wenste  immers  terugbetaling  te  verkrijgen  van  de  kosten  van  de
ambtshalve verplaatsing.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verwierp evenwel de vordering van de
Belgische Staat. 

Ook in  hoger  beroep werd de  eis  van de  rechtsopvolger  van de Belgische Staat  (het
Vlaams Gewest) niet ingewilligd. In zijn arrest van 5 april 2000 oordeelde het Hof van
Beroep te Antwerpen immers dat eisers vordering verjaard was op grond van artikel 26
van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.

Tegen dit arrest werd tijdig een geldig cassatieberoep ingesteld.

2. Eiser kan geen genoegen nemen met de beslissing van de appèlrechters die op zijn
vordering,  die  steunde  op  artikel  13  van  de  wet  van  10  maart  1925,  de  eenjarige
verjaringstermijn van artikel 26 van dezelfde wet toepasten en beslisten dat de vordering
reeds verjaard was op 2 april 1980, vermits de niet-naleving door verweerster van artikel
13 van deze wet een door artikel 24 van dezelfde wet gesanctioneerd misdrijf zou zijn.
Aldus zouden de appèlrechters de artikelen 13, derde lid, 24, eerste lid en 26 van de wet
van  10  maart  1925  geschonden  hebben  en  ook  ten  onrechte  de  toepassing  van  de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn uitgesloten hebben, wat een schending uitmaakt van
artikel 2262 B.W., zoals van toepassing vóór de vervanging bij artikel 4 van de wet van
10 juni 1998.

Het  eerste  onderdeel  van  het  enig  middel  voert  aan  dat  de  omstandigheid  dat  een
vergunninghouder, ondanks het voorschrift van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925,
niet ten gepaste tijde de maatregelen treft voor de verplaatsing van elektriciteitsleidingen
en weigert de verplaatsingskosten te dragen, geen door voornoemd artikel 24 bedoelde
strafrechtelijk beteugelde overtreding van de wet uitmaakt. Volgens eiser beperkt artikel
13, derde lid Wet 10 maart 1925 zich ertoe aan de beheerder van het openbaar domein het
recht toe te kennen om naderhand het tracé van de leidingen en de werken daarmede in
verband te laten wijzigen en bepaalt het verder alleen ten laste van wie de kosten van de
werken  vallen  en  wie  de  werken  mag  uitvoeren.  Deze  bepaling  zou  geenszins  de
verplichting uitdrukken om op bevel van de wegbeheerder de leidingen te verplaatsen en
ook niet  de verplichting formuleren de kosten van de werken ten laste te nemen. Een
miskenning  van dergelijke  niet  in  de  wet  uitgedrukte  verplichtingen  zou  niet  als  een
overtreding in de zin van de artikelen 24 en 26 Wet 10 maart 1925 aangemerkt kunnen
worden.

3. De argumentatie die eiser ontwikkelt in het eerste onderdeel moet worden bijgetreden.
In artikel 13, eerste lid van de wet van 10 maart 1925 wordt de verhouding tussen de
elektriciteitsverdeler  en  de  beheerder  van  het  openbaar  domein  geregeld.  Deze
wetsbepaling verleent aan de elektriciteitsverdeler het recht boven of onder de plaatsen,
banen, paden, waterlopen en kanalen die deel uitmaken van het openbaar domein van de
Staat,  van  de  provinciën  en  van  de  gemeenten,  alle  werken  uit  te  voeren  voor  het
aanleggen  en  het  behoorlijk  onderhouden  der  boven-  en  ondergrondse  lijnen.  De
beheerder van het openbaar domein behoudt evenwel het recht om naderhand de leidingen
te « laten wijzigen » (zie nader S. CLAEYS, “Het gebruik van het openbaar domein door de
energieverdelers”, Iuvis, 1996, 476-477). In het kader van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening  is  de  logische  keerzijde  van  het  recht  van  de  verdeler  om
installaties te hebben op het openbaar domein het recht van de beheerder van het openbaar
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domein om het tracé van de installaties te laten wijzigen. De kosten voor de verplaatsing
van de installatie of van de leidingen vallen ten laste van de onderneming die de installatie
of de leiding heeft aangelegd wanneer deze wijzigingen noodzakelijk zijn, « hetzij om
reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van het landschap te vrijwaren,
hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van een openbare dienst, hetzij
ingevolge  wijzigingen  door  de  belendende  eigenaars  toegebracht  aan  de  toegang  der
eigendommen  langs  de  gevolgde  wegen »  (artikel  13,  derde  lid).  Ook  indien  de
verplaatsing van de leidingen wordt gevorderd door de uitvoerende macht omwille van
militaire  doeleinden,  vallen  de  kosten  ten  laste  van  de  onderneming  die  deze  heeft
aangelegd (art. 13, tweede lid). In de overige gevallen, zijn zij ten laste van de overheid
die de wijzigingen heeft bevolen. Deze laatste mag een voorafgaand bestek vragen en, in
geval van onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken overgaan (artikel 13, derde lid, in
fine).

Artikel 24 van de wet van 10 maart 1925 bepaalt in algemene bewoordingen « dat de
overtreding van deze wet en de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen worden
gestraft met een gevangenisstraf van één tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot
1000 frank of met enkel één dezer straffen ». Deze bepaling wordt door de rechtsleer niet
op een eenduidige wijze geïnterpreteerd. Valerius vroeg zich af welke inbreuken op de
wet van 10 maart 1925 door artikel 24 worden bedoeld en antwoordde als volgt : Il (L’ar-
ticle 24) vise les infractions au règlement du 28 décembre 1931. Les articles 25 et 27 de la
loi prévoient l’exploitation abusive d’une ligne ou d’un réseau et la destruction volontaire
ou par défaut de précaution des machines et installations. Le règlement général prévu à
l’article 21 contient des mesures de police, et l’article 24 a surtout pour but d’en assurer le
respect » (A. VALERIUS, « Distributions d’énergie électrique », Antwerpen, 1935, 145 ; Zie
tevens J. PETIT, « Commentaire de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie
électrique »,  Revue de droit  belge,  VIII,  1926 à 1930, Brussel,  Bruylant,  1930, (339),
387 : « L’article 24 vise les contraventions au règlement général dans la construction et
l’exploitation des lignes électriques »).

Het standpunt van LOUVEAUX doet  op het eerste gezicht meer recht aan de tekst van artikel
24 Wet 10 maart 1925, die overigens tijdens de parlementaire voorbereiding niet nader
werd  toegelicht  (Verslag de  WOUTERS d’OPLINTER,  Kamer  van Volksvertegenwoordigers,
Zitting 1923-24, nr. 212, 1136 : « Artikelen 23 tot 27. De artikelen, betrekking hebbend
op de beteugeling der wetsovertredingen, en op de strafbepalingen waartoe zij  leiden,
vergen  geen  commentaar »).  Hij  legt  er  de  nadruk  op  dat  artikel  24  een  algemene
draagwijdte heeft. Bijgevolg kan de niet-naleving van elke bepaling van de wet van 10
maart  1925  of  van  haar  uitvoeringsbesluiten  strafrechtelijk  worden  gesanctioneerd 
(R.P.D.B., Complément IV, v° Energie, électrique et gaz, 1972, p. 196, nr. 207).  Sommige
auteurs  zijn  dan  ook van  oordeel  dat  de  weigering  of  de  laattijdige  verplaatsing  van
elektriciteitsleidingen (wat zij kwalificeren als een inbreuk op artikel 13 van de wet) een
misdrijf  uitmaakt  (P.  BOUWENS,  “De  verjaring  van  de  vordering  voor  gas-  en
elektriciteitsverbruik  en  de  verjaring  van  de  strafvordering  en  de  burgerlijke
rechtsvordering  wegens  overtredingen  op  de  Wet  van  10  maart  1925  betreffende  de
Electriciteitsvoorziening en de wetten betreffende het gasvervoer en de gasdistributie”,
Iuvis, 1995, (361), 369; In die zin : Antwerpen, 27 februari 1990, Iuvis, 1995, 389, noot
BOUWENS). 

Deze  laatste  redeneringen kunnen  evenwel  niet  worden  aangehouden.  Inderdaad,  met
uitzondering van de artikelen 25 en 27 bevat de wet van 10 maart  1925 geen enkele
bepaling die op duidelijke wijze stelt wat als een overtreding van de wet moet aangemerkt
worden. Interpretatieproblemen zijn bijgevolg onvermijdbaar. Zoals reeds werd gezegd,
kent artikel 13, derde lid Wet 10 maart 1925 aan de beheerder van het openbaar domein
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het  recht  toe om naderhand het tracé van de leidingen te laten wijzigen. De wet stelt
daarentegen niet dat dit recht van de overheid als keerzijde de verplichting heeft voor de
elektriciteitsverdeler om op bevel van de beheerder de leidingen te verplaatsen. Uiteraard
lijkt het wenselijk dat de elektriciteitsonderneming zelf tot verplaatsing van de leidingen
zou overgaan.  Indien  zij  dit  evenwel  nalaat,  kan  de overheid  hiertoe  overgaan en  de
verplaatsing laten uitvoeren door een derde. 

Rekening houdend met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel,  zoals dit wordt verwoord
door  artikel  7  EVRM en  artikel  14  Grondwet,  kan  alleen  gedrag  dat  valt  binnen  de
grenzen van een delictsomschrijving strafbaar zijn. De delictsomschrijving die deze wet
hanteert, heeft uitsluitend betrekking op een handelen dat, getoetst aan een in de wet of de
verordening  voortkomend  gebod  of  verbod,  wederrechtelijk  is.  De  weigering  om  de
leidingen te verplaatsen kan geen overtreding van artikel 13, derde lid van de wet van 10
maart  1925  uitmaken,  omdat  dit  voorschrift  geen  tot  de  elektriciteitsverdeler  gericht
gebod inhoudt om deze leidingen te verplaatsen, maar slechts het financieel aspect van de
verplaatsing van de leidingen regelt.

Vermits artikel 13, derde lid Wet 10 maart 1925 aan de elektriciteitsverdeler niet een in
de vorm van een strafrechtelijk gebod geformuleerde verplichting oplegt om op bevel van
de  beheerder  de  leidingen  te  verplaatsen,  kan  de  « miskenning »  ervan  niet  als  een
overtreding  van  de  wet  in  de  zin  van  voornoemd artikel  24  aangemerkt  worden.  De
vordering die door de rechtsvoorganger van eiser werd ingesteld tot « terug »betaling van
de kosten van de ambtshalve verplaatsing van de leidingen is derhalve geen vordering die
voortspruit uit een misdrijf. Bij de lectuur van de wet van 10 maart 1925 valt overigens op
dat sommige artikelen van de wet louter burgerrechtelijke bepalingen zijn terwijl andere
bepalingen op grond van artikel  24 wel strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden,
omdat de wetgever in die bepalingen duidelijk een gebod of verbod formuleerde.

4. Voor zover als nodig kan nog worden opgemerkt dat ook de afdeling Wetgeving van de
Raad van State reeds geconfronteerd werd met een gelijkaardig interpretatieprobleem bij
de totstandkoming van de Wet van 12 april 1965 « betreffende het vervoer van gasachtige
produkten en andere door middel van leidingen ». Artikel 9 van voornoemde wet bevat in
verband met de verplichting tot het verplaatsen van leidingen een bepaling die volkomen
gelijkloopt met art. 13 Wet van 10 maart 1925. Net als bij de wet van 10 maart 1925 voor-
zag het voorontwerp van wet een algemene strafbepaling die werd geïnspireerd door arti-
kel 24 Wet 10 maart 1925. Artikel 19 van het voorontwerp bepaalde dat « elke inbreuk op
onderhavige wet, of van de besluiten getroffen in uitvoering ervan, zal gestraft worden
met een boete van 100 tot 100.000 frank en met een gevangenisstraf van acht dagen tot
één maand of met een van deze straffen afzonderlijk. ». In zijn advies merkte de Afdeling
Wetgeving van de Raad van State terecht op dat de uitdrukking « Elke inbreuk op onder-
havige wet » veel te vaag is  (Kamer, Parl. St., 1964-65, nr. 899/ 1, p. 18). Wij citeren hier
uit het advies:  « In feite kan de strafbepaling slechts slaan op het verbod gasvervoer als
bedoeld in het ontwerp, in te richten en te exploiteren zonder vooraf de nodige concessie
of vergunning te hebben bekomen, en op de verplichtingen aan de bestaande gasvervoer-
ders opgelegd. Op alle overige regelen gesteld in het ontwerp bestaan burgerlijke sanc-
ties. Vallen aldus ((slechts)) onder de toepassing van de strafbepaling de overtreding van
het artikel waarbij gasvervoer aan een concessie of vergunning is onderworpen alsmede
de overtreding van het artikel waarbij aan degene die op de datum van inwerkingtreding
van deze wet gasvervoer als bedoeld in deze wet reeds exploiteert, wordt opgelegd binnen
de gestelde termijn de gevraagde inlichtingen en stukken te verstrekken ». De regering
nam de door de Raad van State voorgestelde tekst over die het artikel 19 van de Wet van
12 april 1965 werd (Parl. St., 1964-65, nr. 899/1, p. 28). Slechts de overtreding van de ar-
tikelen 3 en 22 werd bijgevolg door artikel 19 van de Wet van 12 april 1965 strafbaar ge-
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steld. De duidelijke keuze die de wetgever hier maakte, vermijdt uiteraard dat de hoven en
rechtbanken in het kader van deze wet geconfronteerd worden met een gelijkaardig inter-
pretatieprobleem.

5.  Het  verdient  derhalve de  voorkeur  dat  de  wetgever  streng de hand houdt  aan  het
strafrechtelijk legaliteitsbeginsel dat hem verplicht de strafbaar gestelde handeling op een
voldoende precieze wijze te omschrijven. Strafbepalingen in bijzondere wetgeving die
zijn ingegeven door de wil van de wetgever om de overtreding van alle bepalingen van de
wet en van haar uitvoeringsbesluiten strafbaar te stellen, verplichten immers de rechter
om de omschrijving van het misdrijf in de overige bepalingen van de wet te vinden en
leiden bijgevolg tot rechtsonzekerheid (W. RAUWS, “Sociaalrechtelijke misdrijven en hun
strafbaarstelling”,  in  Sociaal  strafrecht,  Antwerpen-Apeldoorn,  Maklu,  1998,  (16),  40
e.v.). Deze betwisting is hiervan spijtig genoeg een treffende illustratie.

6. Gelet op het voorgaande oordeelden de appèlrechters ten onrechte « dat de vordering
van eiser tot terugbetaling van de kosten van de ambtshalve verplaatsing van de leidingen
een burgerlijke rechtsvordering uitmaakt die aan de korte verjaring van artikel 26 van de
wet van 10 maart 1925 onderworpen is. Het eerste onderdeel is bijgevolg gegrond.

Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.00.0378.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 april 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 16 april 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de vervanging bij

artikel 4 van de wet van 10 juni 1998, 
- artikel 2 van het Strafwetboek;
- artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals ge-

wijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, en vóór de wijziging bij artikel 2 van de
wet van 10 juni 1998;

- artikel 28, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
zoals ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, 

- de artikelen 13, derde lid, 24, eerste lid en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsleidingen;

- artikel 23 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsleidingen, zoals van toe-
passing vóór de wijziging bij artikel 220 van de Programmawet van 22 december 1989;
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- artikel 82 van de Algemene Verordening van 28 december 1931 inzake elektrische in-
stallaties;

- artikel 24 van het koninklijk besluit van 29 juni 1931 houdende aanvulling van de al-
gemene verordening inzake elektrische installaties vervat in het koninklijk besluit van 28
december 1931;

- de artikelen 6, 6bis en 9 van de Grondwet van 7 februari 1831;
-de artikelen 10, 11 en 14 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 7 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

van 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest ontvangt eisers hoger beroep tegen het vonnis a quo, gewezen door

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 23 februari 1998, dat eisers hoofdvor-
dering en verweersters tegeneis ontvankelijk, doch ongegrond, had verklaard, evenals ver-
weersters incidenteel beroep, doch wijst eisers hoger beroep als ongegrond af en verklaart
verweersters incidenteel beroep in de volgende mate gegrond en hervormt het bestreden
vonnis  in  zoverre  het  eisers  hoofdvordering,  ingeleid  bij  dagvaarding van 14 oktober
1980, en strekkende tot veroordeling van verweerster tot terugbetaling van de kosten van
ambtshalve verplaatsing van de elektriciteitsleidingen ten belope van 4.472.268 BEF meer
intresten, ontvankelijk, doch ongegrond verklaard heeft en, verklaart, opnieuw rechtdoen-
de, eisers hoofdvordering verjaard, en dit op volgende grond :

"Over de feiten :
(...) dat de rechtsvoorganger van (eiser), de Belgische Staat, aanpassingswerken liet uit-

voeren aan de rijksweg 242 te Wilrijk (vak Vaderlandstraat-Rijksweg 177) tot herinrich-
ting als autoweg.

Dat daartoe elektriciteitsleidingen, die gelegen waren op de gemeenteweg Vredelaan,
dienden verplaatst te worden.

Dat bij brieven van 3 februari en 26 juni 1978 de plannen van de veranderingswerken
werden medegedeeld aan (verweerster) en deze werd verzocht om de nodige inlichtingen
te doen geworden.

Dat per 23 november 1978 (verweerster) een bestek overmaakte.
(...) dat de rechtsvoorganger van (eiser) per brief van 19 januari 1979 aan (verweerster)

bevel gaf tot het verplaatsen van de desbetreffende elektriciteitsleidingen en haar mee-
deelde dat de kosten van de verplaatsing ten laste van de vergunninghouder zijn, vermits
het hier volgens hem gaat om een geval van interceptie van een gemeenteweg door een
rijksweg.

Dat (verweerster) weigerde om op haar kosten tot verplaatsing van de elektriciteitslei-
dingen over te gaan, en zij dit bij brief van 2 februari 1979 uitdrukkelijk liet weten.

Dat op 2 april 1979 een proces-verbaal van vaststelling van die weigering aan (ver-
weerster) werd overgemaakt en haar ambtshalve bevolen werd de leidingen te verplaatsen.

Dat bij het begeleidend schrijven van 2 april 1979 eveneens werd gemeld dat, gezien de
hoogdringendheid, de kosten van verplaatsing voorlopig ten laste worden genomen door
de rechtsvoorganger van (eiser), doch onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten.

Dat de leidingen effectief werden verplaatst.
(...) dat de factuur die (verweerster) aan de Belgische Staat overmaakte van 4.472.268

BEF op 10 januari 1980 ook werd betaald.
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(...) dat met huidige procedure de Belgische Staat, in deze opgevolgd door (eiser), te-
rugbetaling wenst te verkrijgen van de kosten van ambtshalve verplaatsing, terwijl (ver-
weerster) een tegenvordering stelde in betaling van een schadevergoeding van 200.000
BEF.

Over de verjaring :
(...) dat (verweerster) zich terecht beroept op de verjaring van de vordering van (eiser)

ex. artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening dat bepaalt :
'De openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van
hogerstaande bepalingen dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen verordenin-
gen, verjaren na één jaar vanaf de datum van het proces-verbaal dat de overtreding vast-
stelt.', nu het artikel 24 van diezelfde wet dat bepaalt : 'De overtredingen van deze wet en
van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen worden gestraft met een gevange-
nisstraf van een tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000 BEF of met enkel
een deze straffen ...', ondubbelzinnig elke handeling sanctioneert die een schending uit-
maakt van één of meerdere door voormelde wet opgelegde verplichtingen, en nu (eiser),
rechtsopvolger van de Belgische Staat, zich te dezen beroept op een inbreuk op artikel 13
dat de Staat het recht geeft de schikkingen of het plan van een inrichting te laten wijzigen
op kosten van de onderneming die de leidingen heeft aangelegd wanneer die wijzigingen
noodzakelijk zijn (onder meer) in het belang van de wegen, zoals die werd vastgesteld bij
proces-verbaal.

(...) dat te dezen niet de vraag aan de orde is of de overtreding van artikel 13, namelijk
doordat zij als concessionaris van een nutsleiding weigerde de nutsleidingen op herhaalde
vraag van de Staat te verplaatsen, in hoofde van (verweerster) een strafbaar feit uitmaakte,
vermits huidige vordering een zuiver burgerlijk karakter vertoont; dat wel moet worden
onderzocht of deze burgerlijke vordering verjaard is : dat de inbreuk op artikel 13 straf-
rechtelijk  gesanctioneerd wordt  bij  artikel  24 omwille  van haar  algemene draagwijdte
over 'alle overtredingen van deze wet', zodat de burgerlijke vordering die eruit voortvloeit
onderworpen is aan de korte verjaring van artikel 26; dat in tegenstelling tot wat (eiser)
voorhoudt deze lezing van artikel 24 geen inbreuk pleegt op het legaliteitsbeginsel krach-
tens hetwelk er slechts sprake kan zijn van een strafbaar feit wanneer de wet het duidelijk
omschrijft, precies omdat dit artikel alle overtredingen van de wet sanctioneert en dit on-
verminderd de meer specifieke misdrijven omschreven onder de artikelen 25 en 27.

Dat  verder  huidige  vordering  is  ingesteld  nadat  (eiser)  (of  (zijn)  rechtsvoorganger)
diende vast te stellen dat (verweerster) tekort kwam aan haar verplichting tot verplaatsen
en het bevel daartoe genegeerd had en ingevolge de weigering de kosten van verplaatsing
ten laste te nemen; dat die inbreuk het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal;
(dat (verweerster) ter zake terecht aanvoert dat nu de verjaring is ingesteld ten gunste van
de schuldenaars van de genoemde verplichtingen, (eiser) zich niet kan steunen op enige
onregelmatigheid van haar proces-verbaal om de verjaringstermijn niet te doen lopen; dat
(eiser) te dezen overigens geen onregelmatigheid kan putten uit het niet-gedateerde, doch
behoorlijk ondertekende (zie het exemplaar overgelegd door (verweerster)) proces-verbaal
dat  als bijlage werd aangehecht aan het  aangetekend schrijven van (eiser) van 2 april
1979, zodat het daarmee vaste datum verwierf; dat het PV bovendien werd opgesteld door
een gemachtigd ambtenaar zoals voorzien in artikel 23 (oud te dezen nog van toepassing)
van de wet van 1925 en expressis verbis vaststelt dat de NV Ebes niet te gepaste tijde de
nodige maatregelen getroffen heeft om de verplaatsingen van elektriciteitsleidingen die
haar krachtens de wettelijke beschikkingen zijn opgelegd en waarvan zij krachtens dezelf-
de wettelijke beschikkingen de verplaatsingskosten moet dragen, zodat het de overtreding
regelmatig vaststelde.

Dat de verjaring van de burgerlijke vordering te dezen verworven was op 2 april 1980.
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(...) dat het hoger beroep bijgevolg ongegrond moet worden verklaard, nu de vordering
van (eiser) verjaard is.

Dat het incidenteel beroep moet worden ingewilligd, voor zover het ertoe strekte de
oorspronkelijke vordering onontvankelijk te horen verklaren" (arrest pp. 3-6)

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 13, derde lid, van de van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt :

"De Staat, de provinciën en de gemeenten hebben, in alle geval, het recht op schikkingen
of het plan ener inrichting naderhand te laten wijzigen, alsmede de werken daarmede in
verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van openbare veilig-
heid, hetzij om de schoonheid van een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de
wegen, waterlopen, kanalen of van een openbaren dienst,  hetzij ingevolge wijzigingen
door de belendende eigenaars toegebracht aan den toegang der eigendommen langs de ge-
volgde wegen, dan vallen de kosten der werken ten laste van de onderneming die de gelei-
ding heeft aangelegd : in de overige gevallen, komen zij ten bezware van de overheid die
de wijzigingen gelast. Deze laatste mag een voorafgaand bestek vragen en, in geval van
onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken overgaan".

Artikel 24 van dezelfde wet bepaalt "(dat) de overtredingen van deze wet en de ter uit-
voering daarvan genomen verordeningen worden gestraft met een gevangenisstraf van een
tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000 BEF of met enkel een deze straffen",
en artikel 26 inzake de verjaring volgende regeling voorschrijft : "De openbare rechtsvor-
dering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van hogerstaande bepalingen
dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, verjaren na één jaar
vanaf de datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt".

De omstandigheid dat, zoals te dezen, een vergunninghouder, ondanks het voorschrift
van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925, niet ten gepaste tijde de nodige maatregelen
treft voor de verplaatsing van elektriciteitsleidingen en weigert de verplaatsingskosten te
dragen, maakt geen door artikel 24 van de wet van 10 maart 1925 bedoelde strafrechtelijk
beteugelde overtreding van de wet uit.

Artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 beperkt zich ertoe aan de beheerder
van het openbaar domein "het recht" toe te kennen om naderhand het tracé van de leidin-
gen en de werken daarmede in verband "te laten wijzigen", en beperkt zich er verder toe te
bepalen ten laste van wie de kosten van de werken vallen en wie de werken mag uitvoe-
ren.

Artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 is geenszins zo gesteld dat het ten
laste van de elektriciteitsverdeler de verplichting uitdrukt om op bevel van de wegbeheer-
der de leidingen te verplaatsen.

Het formuleert evenmin de verplichting de kosten van de werken ten laste te nemen.
Een miskenning van dergelijke niet in de wet uitgedrukte verplichtingen kan niet als

"een overtreding" van de wet van 10 maart 1925, in de zin van de artikelen 24 en 26 van
deze wet, aangemerkt worden.

Het bestreden arrest neemt evenwel aan dat de door eiser lastens verweerster aange-
voerde "inbreuk" op artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 strafrechtelijk gesanctio-
neerd wordt bij artikel 24 van dezelfde wet, en besluit dat de burgerlijke vordering die er-
uit voortvloeit onderworpen is aan de korte verjaring voorzien in artikel 26 van de wet.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door op eisers vordering, die steunde op artikel 13
van de wet van 10 maart 1925, de in artikel 26 van dezelfde wet voorziene korte verja-
ringstermijn toe te passen, en te beslissen dat de vordering verjaard was op 2 april 1980,
omdat de niet-naleving, door verweerster, van artikel 13 van deze wet, een door artikel 24
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van dezelfde wet gesanctioneerd misdrijf zou zijn, de artikelen 13, derde lid, 24, eerste
lid, en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsleidingen schendt en dienvol-
gens in onderhavig geval niet wettig de korte verjaringstermijn van artikel 26 van de wet
van 10 maart 1925 kon toepassen, en de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van artikel
2262 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, uitsluiten (schending van de artikelen 26 van de
wet van 10 maart 1925 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de
vervanging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat,  krachtens artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart

1925 op de elektriciteitsvoorziening de Staat, de provinciën en de gemeenten in
alle geval, het recht hebben de schikkingen of het plan van een inrichting nader-
hand te wijzigen, alsmede de werken daarmede in verband. Indien de wijzigin-
gen noodzakelijk zijn, hetzij  om reden van openbare veiligheid, hetzij om de
schoonheid van een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen,
waterlopen, kanalen of van een openbare dienst,  hetzij  ingevolge wijzigingen
door  de  belendende  eigenaars  toegebracht  aan  de  toegang  der  eigendommen
langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten van werken ten laste van de on-
derneming die de geleiding heeft aangelegd : in de overige gevallen, komen zij
ten bezware van de overheid die de wijzigingen gelast;

Overwegende dat, krachtens artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet, de overtre-
dingen van deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen
gestraft worden met een gevangenisstraf van een tot acht dagen en met een geld-
boete van 25 tot 1.000 BEF of met enkel een dezer straffen;

Overwegende dat het derde lid van voormeld artikel 13 met betrekking tot de
kosten van de werken slechts bepaalt ten laste van wie die kosten zijn, wanneer
de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot wijziging van de leidingen
(schikkingen of het plan van een inrichting) en tot uitvoering van de werken die
daarmee verband houden uitoefenen; dat deze wetsbepaling de niet-betaling van
de bedoelde kosten niet als een overtreding van de wet omschrijft zodat voormel-
de niet-betaling niet op grond van artikel 24 als misdrijf kan worden aangemerkt;

Overwegende dat de burgerlijke rechtsvordering gegrond op een misdrijf strekt
tot vergoeding van de schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt;

Overwegende dat het arrest de door eiser op grond van artikel 13 van de wet
van 10 maart 1925 tegen verweerster ingestelde vordering tot terugbetaling van
voorgeschoten kosten voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan
van een inrichting, die ten laste waren van verweerster als "onderneming die de
geleiding heeft aangelegd", (met toepassing van de artikelen 13, derde lid, 24 en
26 van dezelfde wet) als een op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvorde-
ring beschouwt, die op grond van artikel 26 verjaard is;

Dat het arrest aldus de vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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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.

27 mei 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever :
mevr.  Bourgeois  – Gelijkluidende conclusie van mevr.  De Raeve,  advocaat-generaal –
Advocaten : mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 320

2° KAMER - 28 mei 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - TENIETGAAN VAN

VERBINTENISSEN - TOEPASSING.

2º VERBINTENIS - TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN - ARBEIDSOVEREENKOMST

- EINDE - TOEPASSING - OPZEGGING.

1º en 2° Artikel 32, 3° Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat behoudens de algemene
wijzen  waarop de verbintenissen tenietgaan,  de verbintenissen voortspruitende uit  de
door deze wet geregelde overeenkomsten een einde nemen door de wil van een der
partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur werd gesloten, of ingeval een
dringende reden tot beëindiging voorhanden is; de bepalingen van art. 1234 B.W. staan
daaraan niet in de weg1.

(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0559.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 13 maart 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1 Zie Cass., 26 sept. 1973, A.C., 1974, 96; 12 okt. 1998, A.R. nr. S.97.0122.F, nr. 438. 
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van de nv Cels Securities, civielrechtelijk aansprake-
lijke partij, werd betekend;

Dat het cassatieberoep van de nv Cels Securities niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat be-

houdens de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, de verbinte-
nissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde
nemen door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbe-
paalde duur werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voor-
handen is;

Dat de bepalingen van artikel 1234 Burgerlijk Wetboek niet daaraan in de weg
staan;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van zesenvijftig euro zevenentachtig cent

verschuldigd.

28 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. P. Jongbloet, Brussel.

Nr. 321

2° KAMER - 28 mei 2002

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - MANOEUVRE - VOORRANG -
VOORRANGSPLICHTIGE BESTUURDER - FOUT.

De  verplichting  van  artikel  12.4  Wegverkeersreglement  voor  de  bestuurder  die  een
manœuvre  wil  uitvoeren,  om de  andere  weggebruikers  te  laten  voorgaan  heeft  een
algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de verkeersregels
door  de  andere  weggebruikers,  op  voorwaarde  evenwel  dat  hun  komst  niet
onvoorzienbaar  is,  zodat  de  rechter  de  voorrangsplichtige  bestuurder  enkel  van  alle
aansprakelijkheid  kan  ontslaan  door  vast  te  stellen  dat  de  gedragingen  van  de
voorranghebbende  bestuurder  de  voorrangsplichtige  in  zijn  gerechtvaardigde
verwachtingen  hebben  bedrogen  en  voor  hem een  onoverkomelijke  dwaling  hebben
veroorzaakt1;  die  regel  heeft  enkel  betrekking op de beoordeling van de fout  van de
voorrangsplichtige bestuurder en niet op de fout van de voorranghebbende bestuurder.

1 Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.98.0870.F, nr. 45. 
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(M. T. D.)

ARREST

(A.R. P.01.0611.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 maart 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep kennelijk slechts gericht is tegen de be-

slissingen die eiseres grieven;
A. Onderzoek van het middel 
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de aansprakelijkheid

van eiseres voor het ongeval;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending van artikel 149 Grond-

wet aanvoert, niet preciseert waarin het motiveringsgebrek bestaat, mitsdien bij
gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;

Overwegende dat de verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor
de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, om de andere weggebruikers te
laten voorgaan een algemene strekking heeft en geen verband houdt met de in-
achtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, op voorwaarde
evenwel dat hun komst niet onvoorzienbaar is; dat de rechter de voorrangsplich-
tige bestuurder enkel van alle aansprakelijkheid kan ontslaan door vast te stellen
dat de gedragingen van de voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige
in zijn gerechtvaardigde verwachtingen hebben bedrogen en voor hem een ono-
verkomelijke dwaling hebben veroorzaakt;

Dat die regel evenwel enkel betrekking heeft op de beoordeling van de fout
van de voorrangsplichtige bestuurder en niet op de fout van de voorrangshebben-
de bestuurder, te dezen eiseres;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van 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 het cassatieberoep; 
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. L. Poelmans, Tongeren.

Nr. 322

2° KAMER - 28 mei 2002

VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN VAN VERZET - BEKLAAGDE - BETEKENING VAN

VERSTEKVONNIS NIET AAN PERSOON - BEKLAAGDE MET WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN HET

BUITENLAND - GEVOLG.

Indien de betekening in het buitenland van het veroordelend vonnis bij verstek niet aan de
beklaagde in persoon is gedaan, kan deze, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening
kennis heeft  genomen, termijn  verlengd zoals  bepaald in de artikelen 55 Gerechtelijk
Wetboek en 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 10 maart 19361. (Art. 187 Sv.)

(A.)

ARREST

(A.R. P.02.0364.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 februari 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan. 
IV. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Schending van de artikelen 187 Wetboek van Strafvordering, 55 Gerechtelijk Wetboek

en 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936:
Overwegende dat overeenkomstig artikel 187, tweede lid, Wetboek van Straf-

vordering, indien de betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon
is gedaan, deze dan, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet kan komen
binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening
kennis heeft genomen; dat wanneer de beklaagde in België geen woon- of ver-
blijfplaats heeft, deze termijn verlengd wordt zoals bepaald in de artikelen 55

1 Cass., 18 okt. 1994, A.R. P. 92.6402.N en P.92.6784.N, nr. 436 en 16 mei 2001, A.R. P.01.0269.F,
nr. 287.
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Gerechtelijk Wetboek en 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 10 maart 1936;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt

dat eiser in België geen woon- of verblijfplaats heeft maar in Nederland woont
en dat het verstekarrest hem niet aan persoon werd betekend;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser meer dan vijftien dagen voordat
hij verzet aantekende, kennis kreeg van de betekening van het verstekarrest en op
die grond oordeelt dat het verzet laattijdig is, zonder evenwel de verlenging van
de termijn bepaald in artikel 55 Gerechtelijk Wetboek in acht te nemen; 

Dat het aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
B. Onderzoek van de middelen 
Overwegende dat de middelen geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt het bestreden arrest,
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

28 mei 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. O. Struyven, Brussel.

Nr. 323

2° KAMER - 28 mei 2002

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - INTEGRATIE IN DE
MAATSCHAPPIJ - BEOORDELING.

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - RECLASSERINGSPLAN -
REALISEERBAARHEID - VERPLICHTING VAN DE VEROORDEELDE.

1º De commissie  voor de voorwaardelijke invrijheidstelling mag bij  haar  oordeel  of  een
veroordeelde zich wil of kan integreren in de maatschappij, alle gegevens betrekken die
daartoe nuttig zijn en waarover tegenspraak kan worden gevoerd1. (Art. 2, 2° en 3° Wet 5
maart 1998)

2º Om tot de voorwaardelijke invrijheidstelling te worden toegelaten moet de veroordeelde
de realiseerbaarheid van zijn reclasseringsplan aannemelijk maken. (Art. 2, 2° en 3° Wet
5 maart 1998)

(D.)

ARREST

1 Zie Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.1329.F, nr. 560. 
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(A.R. P.02.0588.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 3 april 2002 gewezen door

de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Gent.

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 vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling bij

haar oordeel of een veroordeelde zich wil of kan integreren in de maatschappij,
alle gegevens mag betrekken die daartoe nuttig zijn en waarover tegenspraak kan
worden gevoerd;

Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat,  anders dan het  middel  aanvoert,  een verzoeker tot voor-

waardelijke  invrijheidstelling,  de  realiseerbaarheid  van  zijn  reclasseringsplan
aannemelijk moet maken;

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

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

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

28 mei 2002 - 2° kamer –  Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. P. Arnou, Kortrijk.

Nr. 324

2° KAMER - 29 mei 2002
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1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING -
ONOVERKOMELIJKE DWALING - RECHTSDWALING - BEGRIP.

2º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING -
ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF.

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN -
MISDRIJF - RECHTVAARDIGING - ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEOORDELING VAN DE

BODEMRECHTER - TOEZICHT DOOR HET HOF.

1º  Rechtsdwaling  kan  wegens  bepaalde  omstandigheden  door  de  rechter  slechts  als
onoverkomelijk  worden  beschouwd,  wanneer  uit  die  omstandigheden  kan  worden
afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon
zou hebben gedaan; wat dat betreft kan de eenvoudige vaststelling dat de beklaagde
slecht werd geadviseerd, zelfs door een bevoegd persoon, niet volstaan1. (Art. 71 Sw.)

2º en 3° Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt op grond
waarvan hij  beslist  dat  de beklaagde gehandeld  heeft  t.g.v.  onoverkomelijke  dwaling,
gaat  het  Hof  van  Cassatie  na  of  hij  uit  de  omstandigheden  het  bestaan  van  die
rechtvaardigingsgrond wettig heeft kunnen afleiden2. (Art. 71 Sw.)

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. U. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1202.F)

I. Bestreden uitspraak
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 juni 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
De eerste eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
Artikel 56 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de paritaire comités.
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij arrest van 26 juni 2001, waartegen het cassatieberoep is gericht, heeft het hof van

beroep op tegenspraak uitspraak gedaan, en daarbij de bestreden beslissing gewijzigd, de
telastlegging  niet-bewezen  verklaard,  [verweerder]  van  rechtsvervolging  ontslagen  en
zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke par-
tijen.

Het hof van beroep heeft geoordeeld dat, "in casu", de onjuiste uitlegging van de wet
door een gespecialiseerd kantoor,  wegens de bijzondere context,  een rechtvaardigings-
grond voor het misdrijf vormt, aangezien [verweerder] zich als een voorzichtig en aan-
dachtig persoon heeft gedragen door vertrouwen te stellen in de instructies die hem in een
bijzonder ingewikkelde materie zijn gegeven door iemand die geacht wordt ze beter dan

1 Zie Cass, 26 juni 1996, A.R. P.96.0633.F, nr. 260; 29 april 1998, A.R. P.98.0075.F, nr. 219. 
2 Cass., 16 jan. 2001, A.R. P.99.0441.nr. 29.
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wie ook te kennen.
Grieven
Artikel 56 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de paritaire comités bepaalt dat de werkgever, zijn aangestelden of lastheb-
bers die zich schuldig hebben gemaakt aan een overtreding van een algemeen verbindend
verklaarde overeenkomst, gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één
maand en met een geldboete van 26 tot 500 frank, of met één van die straffen alleen.

[Verweerder], die is vervolgd omdat hij de betrokken eindejaarspremies niet had uitbe-
taald, betoogde dat hij een beroep had gedaan op een sociaal secretariaat om de aan zijn
werknemers toe te kennen bezoldigingen te bepalen en dat hij vertrouwen had gesteld in
de door dat secretariaat gegeven inlichtingen.

Hij heeft nooit méér willen betalen dan [het] wettelijk minimum, dat volgens hem werd
bereikt door eerbiediging van het gewaarborgde gemiddeld minimummaandinkomen, dat
hoger was dan het door het bevoegde paritaire commissie vastgestelde loon.

De feitelijkheid van het misdrijf wordt door het arrest, waartegen cassatieberoep is in-
gesteld, niet betwist.

Dus dient alleen de vraag te worden gesteld of het misdrijf hem ten laste kan worden
gelegd.

Uit het arrest, waartegen cassatieberoep is ingesteld, is gebleken dat het sociaal secreta-
riaat als gewone raadgever gehandeld heeft, zonder dat het de last had gekregen de bezol-
digingen van de werknemers in de plaats van de werkgever te betalen.

Zoals het hof [van beroep] evenwel zelf herhaalt, [...] kan rechtsdwaling, wegens be-
paalde omstandigheden, slechts als onoverkomelijk worden beschouwd, wanneer uit die
omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder rede-
lijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; de eenvoudige aanvoering dat de beklaag-
de slecht werd geadviseerd, zelfs door een bevoegd persoon, kan in feite niet volstaan,
aangezien het hof [van beroep] daaraan toevoegt dat "de goede wil weliswaar geen recht-
vaardigingsgrond vormt".

Daarenboven kan niet worden betoogd dat [verweerder] een onoverkomelijke fout heeft
begaan die een rechtvaardigingsgrond voor het misdrijf vormde, aangezien hij geweigerd
heeft gevolg te geven aan de waarschuwingen van de sociale inspectie en in zijn foutief
gedrag heeft volhard.

Hoewel onoverkomelijke dwaling aangevoerd [had] kunnen worden bij de eerste vast-
stelling van het misdrijf, was dat daarna niet meer mogelijk, aangezien het om een voort-
gezet misdrijf ging.

Het hof [van beroep] kon uit het voortduren van [verweerders] misdadig gedrag dus
niet wettig afleiden dat hij het slachtoffer van een onoverkomelijke dwaling was gewor-
den waardoor hij noch strafrechtelijk noch burgerlijk aansprakelijk kon worden gesteld,
als hij zijn sociaal secretariaat geen last heeft gegeven om in zijn plaats de verschuldigde
bezoldigingen te betalen.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van het openbaar ministerie :
Over het middel :
Overwegende dat verweerder is vervolgd, op grond dat hij verzuimd heeft aan

twee werknemers eindejaarspremies uit te betalen, zoals die in een bij koninklijk
besluit verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst waren voorzien;
dat het arrest de beslissing tot vrijspraak verantwoordt op grond van de onover-
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komelijke dwaling waarop verweerder zich had beroepen;
Overwegende dat rechtsdwaling, wegens bepaalde omstandigheden, door de

rechter slechts als onoverkomelijk kan worden beschouwd, wanneer uit die om-
standigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; dat de eenvoudige aanvoe-
ring dat de beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een bevoegd persoon,
wat dat betreft niet kan volstaan;

Overwegende dat de bodemrechter weliswaar op onaantastbare wijze de om-
standigheden vaststelt op grond waarvan hij beslist dat de beklaagde gehandeld
heeft  ten  gevolge  van  onoverkomelijke  dwaling,  maar  het  Hof  van  Cassatie
evenwel nagaat of hij uit die omstandigheden het bestaan van die rechtvaardi-
gingsgrond wettig heeft kunnen afleiden;

Overwegende dat het arrest, te dezen, vermeldt dat "[verweerder], gezien de
omstandigheden van de zaak,  zich als  een voorzichtig en aandachtig persoon
heeft gedragen door vertrouwen te stellen in de instructies die hem [door een
vennootschap, die belast was met het beheer van de fiscale en sociale verplich-
tingen van de naamloze vennootschap Jocari] in een bijzonder ingewikkelde ma-
terie zijn gegeven door iemand die geacht wordt die materie beter dan wie ook te
kennen";

Overwegende  dat  de  appèlrechters  hebben  vastgesteld  dat  verweerder  "het
kantoor B. niet heeft belast met de daadwerkelijke betaling van de bezoldigin-
gen", maar het had gevraagd over "het minimumbedrag dat hij als bezoldiging
diende te betalen" "bij het aanwerven" van de twee betrokken werknemers en dat
het voormelde kantoor hem had aangeraden "het bedrag van het gewaarborgde
gemiddelde minimummaandinkomen" uit te betalen; dat uit de vaststellingen van
het arrest evenwel niet blijkt dat verweerder, tijdens het in aanmerking genomen
tijdvak van de misdrijven, aanwijzingen van dat kantoor heeft verkregen over de
niet-betaling van de eindejaarspremies;

Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de door hen in aanmerking
genomen omstandigheden, bijgevolg niet tot onoverkomelijke dwaling konden
besluiten; dat het arrest, bijgevolg, zijn beslissing waarbij het "de telastlegging
niet bewezen verklaart en [verweerder] van rechtsvervolging ontslaat", niet naar
recht verantwoordt;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
B. Op het cassatieberoep van de burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan de verweerders heeft doen betekenen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen verweerder in-

gestelde strafvordering;
Verwerpt het cassatieberoep van D. V. D. W.;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Veroordeelt verweerder B. U. d. S. in de kosten van het cassatieberoep van het
openbaar ministerie;

Veroordeelt D. V. D. W. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

29 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 325

2° KAMER - 29 mei 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — ALGEMEEN - FAXPOST.

Het  Hof  slaat  geen  acht  op  een  ter  griffie  per  faxpost  ingekomen  afstand  van
cassatieberoep1.

(D T. M e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0220.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 11 januari 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op een ter griffie per faxpost ingeko-

men afstand van cassatieberoep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn cassatieberoep aan de verweerders heeft
doen betekenen;

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

1 Cass., 19 feb. 1992, A.R. 9752, nr. 323. 
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29 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. J.-P. Tieleman, Brussel.

Nr. 326

2° KAMER - 29 mei 2002

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADEVERGOEDING
TOEGEKEND AAN BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDEN.

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR -
VERGOEDINGSVERPLICHTING - VOORWAARDE.

3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSVORDERING TOT

SCHADELOOSSTELLING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET 1989 - BEVOEGDE RECHTER -
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - GEVOLG.

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

(BIJZONDERE REGELS) - STRAFRECHTER - VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING GEGROND OP

ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET 1989 - BEVOEGDHEID - GEMEENSCHAPPELIJK

MOTORWAARBORGFONDS - GEVOLG.

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFRECHTER - VORDERING TOT

SCHADELOOSSTELLING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET 1989 - BEVOEGDHEID -
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - GEVOLG.

1º De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in
zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door
een misdrijf veroorzaakte schade1. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

2º  De  bij  art.  29bis  W.A.M.-wet  opgelegde  verplichting  tot  schadeloosstelling  bestaat
wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is,
en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan2. (Art. 29bis W.A.M.-wet
1989)

3º, 4° en 5° De strafrechter  is  niet bevoegd om kennis te nemen van de op art.  29bis
W.A.M.-wet gegronde rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden3;
die  rechter  kan  bijgevolg  t.a.v.  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  alleen
uitspraak doen volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid. (Art. 29bis
W.A.M.-wet 1989; Art. 138 Sv.; Art. 601bis Ger.W.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0323.F)

I. Bestreden uitspraak

1 Cass., 30 mei 2001, A.R. P. 01.0344.F., en 17 okt. 2001, A.R. P.01.0807.F., nrs. 320 en 550.
2 Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 338; 12 dec. 2001, A.R. P.01.1236.F, nr. 695.
3 Cass., 28 maart 2000, A.R. P.99.0274.N, nr. 206, met concl. proc.- gen.  DU JARDIN; 30 mei 2001,
A.R. P.01.0344.F, nr. 320.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 november 2001 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen :
- Artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het

Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 138, inzonderheid 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 80, inzonderheid §§ 1, 3 en 4, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con-

trole der verzekeringsondernemingen;
- Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist, zowel op grond van de redenen van de eerste rechter, die

het overneemt, als op grond van eigen redenen, dat G. L. voor de politierechtbank is ver-
volgd wegens verschillende telastleggingen, en meer bepaald wegens het toebrengen, aan
verweerder, van onopzettelijke slagen of verwondingen ten gevolge van een wegverkeers-
ongeval, dat op 25 maart 1999 te Marcinelle heeft plaatsgevonden, waarbij de beklaagde,
verweerder, die de rijbaan te voet overstak, heeft aangereden; dat eiser voor de politie-
rechtbank vrijwillig in de zaak is tussengekomen, op grond dat de aansprakelijkheid van
de beklaagde door geen enkele verzekeringsonderneming was gedekt, dat verweerder zich
tegen de  beklaagde  burgerlijke  partij  heeft  gesteld  ten  bedrage  van "één provisionele
frank", en tegen eiser ten bedrage van "500.000 frank, als hoofdsom en onder voorbehoud,
en een provisioneel bedrag van 50.000 frank", daarenboven de aanwijzing van een ge-
neesheer-deskundige vordert, "een en ander 'als vergoeding voor de lichamelijke schade,
overeenkomstig artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1980', en hiermee waar-
schijnlijk doelt op artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989"; het bestreden
vonnis, vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de Politierechtbank te Charleroi,
de beklaagde G. L. als enige aansprakelijk verklaart voor het ongeval, de strafwet jegens
hem toepast en hem veroordeelt om aan verweerder één provisionele frank te betalen, de
door verweerder tegen eiser ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond verklaart, en ei-
ser bijgevolg veroordeelt om aan verweerder een provisioneel bedrag van 50.000 frank te
betalen "als vergoeding voor zijn lichamelijke schade overeenkomstig artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989", daarenboven een geneesheer-deskundige aanwijst om hem te
onderzoeken en de zaak, voor verdere behandeling, naar de Politierechtbank te Charleroi
verwijst, en dat inzonderheid op de volgende gronden :

"Overwegende, bijgevolg, 
- dat (verweerder) in hoger beroep besluit tot bevestiging van het beroepen vonnis in al

zijn beschikkingen, 
- dat (eiser) pleit dat de eerste rechter, na de beklaagde L.G. als enige aansprakelijk te

hebben verklaard,
1. - hem hoofdelijk met die beklaagde had moeten veroordelen om alle schadeposten

van de burgerlijke partij te vergoeden,
en 2. - zich op grond van het voormelde artikel 29bis onbevoegd had moeten verklaren
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om kennis te nemen van de burgerlijke-partijstelling;
Overwegende dat, wat het eerste punt betreft, de rechtbank in hoger beroep regelmatig

gebonden is door de gerechtelijke overeenkomst, zoals die door de burgerlijke partij is
omschreven, en de eerste rechter, door aan die partij toe te kennen wat zij laatst had ge-
vorderd, [te] weten de veroordeling van niemand anders dan de beklaagde tot één provisi-
onele frank schadevergoeding voor alle schadeposten, passend uitspraak heeft gedaan; dat
het beroepen vonnis, wat dat betreft, bevestigd moet worden;

Overwegende dat (eiser), wat het tweede punt betreft, de rechtbank ertoe aanspoort de
meest recente, desbetreffende rechtspraak van het Hof van Cassatie toe te passen (...), vol-
gens welke het strafgerecht, ook al is er geen vrijspraak van de beklaagde, dat wil zeggen
in alle gevallen waarin artikel 29bis moet worden toegepast, niet bevoegd is om kennis te
nemen van dat soort vordering; dat die rechtspraak de desbetreffende redenering, die het
Hof in zijn vorige reeks beslissingen aanhield, tot in het absolute doortrekt;

Overwegende dat die uitbreiding van een louter principieel standpunt, die doet denken
aan de rechtsspreuk 'summum jus, summa injuria', de indruk wekt dat men naar het onbe-
grijpelijke afdwaalt, aangezien een dergelijke redenering gewoonweg erop neerkomt alle
'automatische' toepasselijkheid, dus elk nut, aan die hervorming van de wetgeving te ont-
nemen;

Overwegende dat de rechtbank in hoger beroep oordeelt dat de politierechtbank, en bij-
gevolg zijzelf, bevoegd moet worden bevonden om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering betreffende de lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker, die in-
gesteld wordt tegen de W.A.M.-verzekeraar van de bestuurder (of diens vervanger) die bij
het litigieuze ongeval is betrokken, vooral wanneer de beklaagde, zoals te dezen, aanspra-
kelijk wordt geacht voor het litigieuze ongeval;

Overwegende dat daarenboven moet worden opgemerkt dat het Hof van Cassatie zich-
zelf tegenspreekt, aangezien het in zijn arrest van 31 januari 1990 (...) heeft beslist (sa-
menvatting) :

'Wanneer de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig
veroorzaakte schade voor de strafrechter wordt ingesteld, kan het Gemeenschappelijk Mo-
torwaarborgfonds door de benadeelde in het geding worden geroepen en kan het ook vrij-
willig tussenkomen onder dezelfde voorwaarden als wanneer de vordering voor het bur-
gerlijk gerecht was gebracht; de wet stelt geen enkele voorwaarde voor de ontvankelijk-
heid van de tussenkomst van het Fonds, zodat die tussenkomst ontvankelijk is, met name
(wat te dezen zelfs niet het geval is) wanneer het strafgerecht de beklaagde vrijspreekt op
grond dat de schade van de getroffenen kan zijn veroorzaakt door een onbekende bestuur-
der'.

Overwegende dat de bestreden beslissing, ook wat dat tweede punt betreft, bijgevolg
zal worden bevestigd".

Grieven
Luidens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 kan de strafrechter slechts bij-

komend over de rechtsvordering van de burgerlijke partij uitspraak doen als hij over de
strafvordering uitspraak heeft gedaan en slechts aan een burgerlijke partij schadevergoe-
ding kan toekennen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot ver-
goeding van de door het misdrijf veroorzaakte schade.

Zo ook kan de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene van een wegverkeersonge-
val waarin een motorrijtuig betrokken is, die voor de strafrechter wordt gebracht en tegen
de verzekeraar is ingesteld die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde,
bestuurder van dat voertuig, dekt, of, in de bij artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 be-
paalde gevallen, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, alleen tot herstel van
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de door het misdrijf veroorzaakte schade kan strekken.
En de verplichting tot schadeloosstelling, die artikel 29bis van de wet van 21 november

1989 aan de verzekeraar of aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds oplegt, be-
staat wanneer niet kan worden bewezen dat de bij het wegverkeersongeval betrokken be-
stuurder op enigerlei wijze aansprakelijk is, en is dus niet gegrond op een overtreding die
hij zou hebben begaan.

De rechtsvordering die de getroffene instelt op grond van de verplichting die de voor-
melde wet aan de verzekeraar of aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds oplegt,
en niet op grond van het of de misdrijven waarvoor de bestuurder voor de strafrechter ver-
volgd wordt, behoort dus niet tot de bevoegdheid van die rechter. Hij kan ten aanzien van
de verzekeraar van de beklaagde of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen
uitspraak doen volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid.

En dat is het geval, ongeacht de beslissingen van de strafrechter over de tegen de be-
klaagde ingestelde strafvordering en over de burgerlijke-partijstelling van de getroffene
tegen de beklaagde.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de door verweerder tegen eiser
ingestelde rechtsvordering niet gegrond was op de misdrijven waarvoor G. L. was ver-
volgd, maar op de bij artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 opgelegde verplich-
ting, die rechtsvordering niet wettig ontvankelijk heeft kunnen verklaren en daarop recht
heeft kunnen doen met bevestiging van het vonnis van de Politierechtbank te Charleroi,
aangezien de rechter bij wie de zaak aanhangig was gemaakt, niet bevoegd was om over
die rechtsvordering uitspraak te doen.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door

verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waarbij uitspraak
wordt gedaan over het beginsel van eisers veroordeling :

Over het middel :
Overwegende dat de strafrechter, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van

17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij kan toekennen, in zo-
verre de door die partij ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van de door
een misdrijf veroorzaakte schade strekt;

Overwegende dat de verplichting tot schadeloosstelling, ingesteld bij artikel
29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, bestaat wanneer niet kan worden bewe-
zen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en niet gegrond is op
een overtreding die hij zou hebben begaan;

Dat, bijgevolg, de op die verplichting gegronde rechtsvordering niet behoort
tot de bevoegdheid van die rechter, die ten aanzien van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds alleen uitspraak kan doen volgens de gemeenrechtelijke re-
gels van de aansprakelijkheid;

Overwegende dat de appèlrechters, door integendeel te beslissen dat eiser, met
toepassing van dat artikel 29bis, verweerder moest vergoeden, de regels met be-
trekking tot de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde raken,
hebben miskend;

Dat het middel gegrond is;
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij, op de
door  verweerder  tegen  eiser  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  uitspraak
wordt gedaan over de omvang van verweerders schade :

Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over het beginsel van eisers
veroordeling, de vernietiging meebrengt van de niet-definitieve beslissing over
de omvang van de schade, die het gevolg ervan is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door ver-

weerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen,

uitspraak doende in hoger beroep. 

29 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaat : mr. T'Kint.

Nr. 327

2° KAMER - 29 mei 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.B -
TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.B -
TOEPASSINGSGEBIED - VOORLOPIGE HECHTENIS.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE

BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.B - TOEPASSINGSGEBIED.

1º, 2° en 3° Art. 14.3.b I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging  voor  de  vonnisgerechten  en  niet  op  de  rechtspleging  voor  de
onderzoeksgerechten, behalve wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van
de tenlastelegging of op een geschil betreffende rechten of verplichtingen van burgerlijke
aard; art. 14.3.b heeft bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige
hechtenis1. (Art. 14.3.b I.V.B.P.R.)

(S.)

1 Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.F, nr. 678; zie, m.b.t. art. 6.3 E.V.R.M., 23 juli 1996, A.R.
P.96.1024.N, nr. 277; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr.
246;  vgl.  Cass.,  29  sept.  1999,  A.R.  P.99.1228.F,  nr.  494  (samenvatting);  17  okt.  2001,  A.R.
P.01.1333.F, nr. 553 (redenen).
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0763.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 mei 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een cassatiemiddel voor in een memorie, waarvan een eensluidend

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat artikel 14.3.b van het Internationaal Verdrag inzake burger-

rechten en politieke rechten betrekking heeft op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onder-
zoeksgerechten, behalve wanneer zij uitspraak doen over de gegrondheid van de
telastlegging of over een geschil betreffende rechten of verplichtingen van bur-
gerlijke aard; dat het voormelde artikel 14.3.b dus geen betrekking heeft op de
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis;

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

29 mei 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 328

1° KAMER - 30 mei 2002

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTIKEL 23.4 - VERLIES VAN GOEDEREN -
VERVOERDER - SCHADEVERGOEDING - M.B.T. VERVOER GEMAAKTE KOSTEN - BEGRIP.

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GOEDERENVERVOER
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- LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTIKEL

23.4 - VERLIES VAN GOEDEREN - VERVOERDER - SCHADEVERGOEDING - M.B.T. VERVOER

GEMAAKTE KOSTEN - GEVOLG.

1º De bepaling dat de aansprakelijke vervoerder, bij geheel of gedeeltelijk verlies van de
goederen,  benevens  tot  schadevergoeding,  gehouden  is  tot  terugbetaling  van  de
vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der goederen
gemaakte  kosten  en  dat  verdere  schadevergoeding  niet  verschuldigd  is  houdt  de
beperking in dat gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van vervoerde
goederen niet voor vergoeding in aanmerking komt; die beperking houdt evenwel geen
begrenzing in van de voormelde regel dat de vervoerder aansprakelijk is voor die kosten,
dit zijn de kosten die in noodzakelijk verband staan met het vervoer zoals dit door de
vervoerder moest worden uitgevoerd1. (Artt. 23.1 en 4 C.M.R.-Verdrag)

2º Als het verlies van de mogelijkheid tot recuperatie van de B.T.W., die niet onafhankelijk
is  van  de  wijze  waarop  het  vervoer  wordt  uitgevoerd  of  niet  uitgevoerd,  door  de
gebrekkige  uitvoering  van het  vervoer  van  goederen,  een normaal  gevolg  is  van  de
nalatigheid van de vervoerder, behoort die B.T.W. tot de met betrekking tot dat vervoer
gemaakte  kosten,  die  door  de  vervoerder  moeten  terugbetaald  worden  (impliciete
beslissing)2. (Artt. 23.1 en 4 C.M.R.-Verdrag)

(TRANSPORT VAN LAER N.V. T. COMEXAS BENELUX N.V.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:

Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter veroordeelt  het  bestreden arrest
eiseres,  vervoerder van  een  container  met  168  kleuren-TV-toestellen,  bestemd  voor
Frankrijk,  tot  vrijwaring  van  de  opdrachtgever,  m.b.t.  diens  veroordeling  tot
terugbetaling,  aan  de  douaneagent,  van  de  B.T.W.,  verschuldigd  op  grond  dat  de
container,  die  gestolen  werd  terwijl  hij  door  eiseres  onbeheerd  op  een  parking
achtergelaten was,  dus niet  ter  bestemming aankwam en de goederen derhalve geacht
werden in België niet meer in doorvoer maar ingevoerd te zijn.

Het arrest verwerpt eiseres' verweer houdende een enge interpretatie en geeft een ruime
interpretatie van art. 23, § 4 C.M.R.-Verdrag, waarop de veroordeling gesteund is, dat in
het  ENIG cassatiemiddel als enige geschonden wetsbepaling wordt aangewezen en dat
bepaalt:

1. Wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een schadevergoeding voor geheel
of gedeeltelijk verlies van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt
deze schadevergoeding berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het
tijdstip van de inontvangstneming.

2. (…)

3. (…)

4. Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot
het  vervoer der goederen gemaakte kosten,  in geval van geheel  verlies volledig en in
geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding, terugbetaald; verdere schadevergoeding is
niet verschuldigd.

De vraag die aan uw Hof voor het eerst gesteld wordt is of die B.T.W. behoort tot de "met
betrekking tot het vervoer gemaakte kosten". Volgens het arrest is dat wel, volgens eiseres
niet het geval. U moet kiezen tussen de ruime interpretatie (in de zin van "als gevolg van
het vervoer") en de enge.

1 Zie de conclusie O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
2 Idem.
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Het arrest - dat vaststelt "dat de B.T.W. 'in casu' niet te recupereren valt en dit door de
wanprestatie van de vervoerder" - oordeelt, op grond van een teleologische interpretatie
van  de  verdragsbepaling,  dat  deze  niet  verhaalbare  "kosten"  door  de  gebrekkige
uitvoering van het transport verschuldigd werden en dus niet vreemd zijn aan de wijze
waarop dit uitgevoerd werd.

Volgens het middel is die belasting geen kost gemaakt m.b.t. het vervoer maar een kost
ingevolge het verlies van de goederen. Dat dit verlies het gevolg zou zijn van een fout of
nalatigheid van de vervoerder maakt er geen vervoerkost van, in de zin van art. 23, vierde
lid, CMR-Verdrag.

De stelling van de memorie van antwoord is dat met de termen "met betrekking tot het
vervoer" en "verdere schadevergoeding is niet verschuldigd" alle kosten bedoeld zijn die
in oorzakelijk verband staan met het vervoer, zelfs onrechtstreeks. Dit verband wordt in
de BTW-reglementering vastgesteld.

Volgens de toelichting bij de voorziening behoeft het Verdrag geen uitlegging in dezen
omdat de termen ervan duidelijk zijn.

Uit die toelichting en de door eiseres overgelegde rechtsdocumentatie blijkt nochtans ook
dat over de rechtskwestie helemaal geen eensgezindheid bestaat.

Volgen een ruime interpretatie:

De Franse Cour de Cassation, bij arrest van 28 januari 19753.

De Engelse House of Lords, die, in de Buchanan-zaak4, met drie stemmen tegen twee, op
9 november 1977, oordeelde dat de vervoerder van een lading whisky, die ingevolge zijn
nalatigheid gestolen werd,  de  door  de exporteur verschuldigde accijns diende terug te
betalen.

De Supreme Court of Denmark die zich, op 4 mei 19875, in dezelfde zin uitsprak.

De enge interpretatie wordt gevolgd door het Duitse Bundesgerichtshof6 en ook door de
Nederlandse beroepshoven7.

De lagere rechtspraak en de rechtsleer in de gebonden landen zijn eveneens verdeeld.

De schaarse Belgische rechtspraak8 verdedigt een enge interpretatie.

Uit dit overzicht blijkt alvast reeds dat de tekst op zichzelf niet duidelijk is en uitlegging
behoeft.

Ik  meen  dat  de  ruimere interpretatie  de  voorkeur  verdient  en  meer  bepaald  dat  het
bestreden arrest, dat hierbij aansluit, terecht oordeelt dat de restrictieve interpretatie, door
eiseres  aan  art.  23.4  van  het  C.M.R.-Verdrag  gegeven,  uit  de  bewoordingen  van  de
bepaling niet af te leiden valt en daaraan een voorwaarde toevoegt.

Eiseres stelde namelijk dat daarin enkel bedoeld worden "de (1) normale kosten die (2)
noodzakelijk zijn voor het transport en die (3) rechtstreeks op het wegvervoer betrekking
hebben".

3 B.T., 1975, 442.
4 Eur. Vervoerr., 1978, 83.
5 Ibid., 1994, 360. 
6 Beslissing van 13 februari 1980 (IV ZR 39/78.München), VersR, Heft 22, 522.
7 Hof ’s-Hertogenbosch, 4 februari 1986, Schip en Schade, 1987, 54, nr. 25; Hof ’s-Gravenhage, 14
augustus 1986, ibid., 1987, 53, nr. 24; Hof Amsterdam, 24 februari 1994, ibid., 1995, 78, nr. 18.
8 Kh. Antwerpen, 16 mei 1997, Eur. Vervoerr., 1999, 119.
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In het middel stelt eiseres dat die bewoordingen "niet slaan op kosten ten gevolge van het
verlies  van  de  goederen  in  het  kader  van  de  vervoerovereenkomst",  dat  deze  kosten
weliswaar  "gevolgschade"  uitmaken  en  dat  de  ingevolge  het  verlies  der  goederen
verschuldigde en niet recupereerbare BTW "geen kost is gemaakt m.b.t. het vervoer maar
een kost ingevolge het verlies der goederen". De omstandigheid dat dit verlies het gevolg
is  van de  nalatigheid  van de  vervoerder  maakt  er  geen vervoerkost  van.  M.a.w.,  het
middel  dissocieert  vervoer  en  verlies,  of  nog,  zegt  het:  door  het  verlies  eindigt  het
vervoer.

Men  kan  bezwaarlijk  stellen  dat  die  drie  voorwaarden  (normaal,  noodzakelijk  en
rechtstreeks) kunnen gelezen worden in de woorden "de overige met betrekking tot". Ze
begrenzen nog meer de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade in geval van
(geheel of gedeeltelijk) verlies van de goederen, hoewel artikel 23 CMR op zichzelf reeds
specifiek – met de slotwoorden van § 4: "verdere schadevergoeding is niet verschuldigd" -
bedoeld is om de grenzen van de schadevergoeding te bepalen.

Bovendien  bedoelen  deze  slotwoorden  schade  als  gevolg  aan  het  vervoer  (zgn.
"gevolgschade") uit te sluiten. Nu eiseres zegt dat de schade helemaal niets te maken heeft
met het  vervoer,  zelfs  niet  met  een gevolg ervan maar alleen veroorzaakt is  door het
verlies, dat namelijk een einde heeft gesteld aan het vervoer, lijkt me "gevolgschade" in
die redenering niet te kunnen worden ingepast.

Maar ook het voor de feitenrechters ontwikkeld en in het middel uitmondend standpunt
van eiseres lijkt me niet overtuigend.

Zelfs in de onderstelling dat de schade niet het gevolg is van het verlies maar van het
vervoer, dienen de drie criteria waaraan die schade volgens eiseres moet beantwoorden
opdat ze zou gehouden zijn, op hun waarde te worden onderzocht:

1. normale vervoerkosten.

Eiseres'  stelling  vindt,  volgens  de  toelichting,  hoofdzakelijk  steun  in  de  Nederlandse
rechtspraak, die de zinsnede "overige kosten m.b.t. het vervoer gemaakt" eng uitlegt. Ze
"betreft slechts die kosten welke in rechtstreeks verband staan met het transport 'zoals dit
normaal moet worden uitgevoerd'"9.

De rechter dient evenwel, bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor schade van de
vervoerder, niet met een abstracte "normale" overeenkomst rekening te houden - waarbij
het zeer de vraag is wat "normaal" is - maar enerzijds met wat in concreto contractueel
was overeengekomen en aldus diende uitgevoerd te worden, anderzijds niet louter met de
wijze waarop ze uitgevoerd werd.

Het criterium "normaal" lijkt me dus allerminst (verdragrechtelijk) vast te liggen.

2. noodzakelijke vervoerkosten.

Het "oorzakelijk" verband tussen de kosten en het vervoer lijkt inderdaad een minimale
vereiste te zijn opdat ze daarop "betrekking" zouden hebben.

3. rechtstreekse kosten.

"Met betrekking tot" sluit niet "onrechtstreeks" uit.

Maar waar het middel m.i. vooral faalt is waar het stelt dat een nalatigheid in hoofde van
de vervoerder als oorzaak van het verlies de beperkende regel niet zou in de weg staan.

Eiseres betwist (dus) niet de vaststelling van het arrest dat het verlies van de goederen in

9 Hof ’s-Hertogenbosch, 4 februari 1986, zie voetnoot 5. 
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casu aan zodanige nalatigheid (wanprestatie van eiseres) te wijten is. Nu is het verlies van
de goederen door nalatigheid van de vervoerder, zodat ze niet ter bestemming komen,
alvast  geen  "normale"  noch  een  in  casu  contractueel  toelaatbare  uitvoering  van  het
vervoer.

Ook de restrictieve rechtspraak is niet telkens gericht op "nalatigheid".

Het middel lijkt me dus niet te kunnen slagen: het faalt naar recht, minstens kan het niet
aangenomen worden.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.99.0123.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt het volgende vast :
Verweerster, Comexa Benelux, gaf als expediteur aan eiseres, NV Transport

Van Laer, de opdracht voor het vervoer van Antwerpen naar Thouars van 168 te-
levisietoestellen. Na ontvangst van de goederen heeft eiseres een CMR-vracht-
brief uitgegeven. Eiseres werd tevens in het bezit gesteld van het T1 document
ter  in  vrij  verkeer  brengen van niet-communautaire goederen in  de Europese
Unie en inklaring in Frankrijk. De goederen werden op het depot van eiseres te
Lint gestolen.  Volgens het controlekantoor-BTW kan de BTW niet gerecupe-
reerd worden, om reden "wanneer de BTW wegens de invoer van goederen in
België gevorderd wordt lastens de in het buitenland gevestigde leverancier, om
reden dat  de  doorvoerregeling waaronder  die  goederen  werden geplaatst  niet
werd aangezuiverd en er bovendien geen officieel bewijs kan geleverd worden
dat die goederen in het land van bestemming werden ingevoerd, de gevorderde
BTW niet voor teruggaaf in de vorm van aftrek in aanmerking komt".

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23, vierde lid, van het C.M.R.-Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de over-

eenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), opgemaakt te
Genève, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo waarbij eiseres als vervoerder op grond

van artikel 23, vierde lid, van het C.M.R.-Verdrag veroordeeld werd tot betaling aan ver-
weerder van de door deze laatste op de vervoerde goederen betaalde B.T.W., verschuldigd
ingevolge de diefstal van die goederen in België, dit op grond van eigen motieven en mo-
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tieven van de eerste rechter, welke in essentie hierop neerkomen dat door de gebrekkige
uitvoering van het transport door eiseres (de diefstal vond plaats na het ogenblik waarop
de goederen aan eiseres werden overgemaakt) die B.T.W. verschuldigd en niet recupe-
reerbaar is en die B.T.W. derhalve een met betrekking tot het vervoer der goederen ge-
maakte kost is in de zin van vermeld artikel, welke door de vervoerder moet worden te-
rugbetaald.

Grieven
Artikel 23, meer in het bijzonder de eerste vier leden van dit artikel, bepaalt de grenzen

van de schadevergoeding welke de vervoerder verschuldigd is bij geheel of gedeeltelijk
verlies van de goederen.

Het vierde lid van dit artikel houdt in dat bij geheel of gedeeltelijk verlies van de goe-
deren de vervoerder, boven de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de vorige drie
leden, de vrachtprijs, de douanerechten en de "overige met betrekking tot het vervoer der
goederen gemaakte kosten" moet terugbetalen en dat verdere schadevergoeding niet ver-
schuldigd is.

De "overige met betrekking tot het vervoer der goederen gemaakte kosten" slaan niet
op kosten tengevolge van het verlies van de goederen in het kader van de vervoerovereen-
komst.

Kosten ten gevolge van het verlies van de goederen in het kader van de vervoerover-
eenkomst maken weliswaar een schade uit (een zogenoemde gevolgschade) maar artikel
23 van het C.M.R.- Verdrag heeft precies tot doel de vervoerder niet alle geleden schade
te doen vergoeden en hem enkel een schadevergoeding ten laste te leggen waarvan dit ar-
tikel de grenzen bepaalt (het vierde lid stelt uitdrukkelijk dat verdere schadevergoeding
niet verschuldigd is).

B.T.W., die verschuldigd en niet recupereerbaar is ingevolge het verlies der goederen,
is geen kost gemaakt met betrekking tot het vervoer maar een kost ingevolge het verlies
der goederen. De omstandigheid dat het verlies der goederen in casu ten laste is van de
vervoerder of het gevolg is van fouten of nalatigheden van de vervoerder brengt niet mee
dat daarom die B.T.W. als een kost gemaakt met betrekking tot het vervoer in de zin van
artikel 23, vierde lid, van het C.M.R.-Verdrag kan worden beschouwd.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 23 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de

overeenkomst  tot internationaal  vervoer  van goederen over de weg,  hierna te
noemen CMR, de regels preciseert voor de berekening van de schadevergoeding
verschuldigd door de vervoerder bij geheel of gedeeltelijk verlies van de goede-
ren;

Overwegende dat, krachtens lid vier van dit artikel, de aansprakelijke vervoer-
der, benevens tot schadevergoeding, gehouden is tot terugbetaling van de vracht-
prijs, de douaneprijs en de overige met betrekking tot het vervoer der goederen
gemaakte kosten; dat hetzelfde lid preciseert dat "verdere schadevergoeding niet
verschuldigd is";

Dat lid vier de beperking inhoudt dat gevolgschade veroorzaakt door beschadi-
ging  of  verlies  van  vervoerde  goederen  niet  voor  vergoeding  in  aanmerking
komt; dat die beperking evenwel geen begrenzing inhoudt van de in dat zelfde
lid gestelde regel dat de vervoerder aansprakelijk is voor de kosten die met be-
trekking tot het vervoer gemaakt zijn; dit zijn de kosten die in noodzakelijk ver-
band staan met het vervoer zoals dit door de vervoerder moest worden uitge-
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voerd;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat door de gebrekkige uitvoering

van het transport, de BTW-kosten niet recupereerbaar werden en niet onafhanke-
lijk waren van de wijze waarop het transport werd uitgevoerd of niet uitgevoerd
en het verlies van de mogelijkheid van recuperatie van de BTW een "normaal ge-
volg" is van de nalatigheid van de vervoerder;

Dat zij aldus zonder schending van artikel 23, lid 4, CMR oordelen dat de kos-
ten gemaakt werden met betrekking tot het vervoer van de goederen;

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

30 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
ten : mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 329

1° KAMER - 30 mei 2002

DWANGSOM - OPSCHORTING - VEROORDELING - ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN -
VOORWAARDEN.

De onmogelijkheid  voor  de veroordeelde  om aan de  hoofdveroordeling  te  voldoen,  d.i.
indien de dwangsom haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen indien
het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde
heeft betracht1.  (Art. 1385quinquies Ger.W.; Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende
de dwangsom)

(V. T. B. & D.)

ARREST

(A.R. C.99.0298.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen vonnissen, respectievelijk op 7 november

1997 en 4 december 1998 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, zitting houdende in hoger beroep.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

1 Ben. GH., 25 sept. 1986, zaak A84/5,  Ben. Jur., 1986, 18, met conclusie van advocaat-generaal
KRINGS.
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III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1385bis en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij

de wet van 31 januari 1980.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van vernietiging van 4 december 1998 zegt voor recht dat de

dwangsom niet verschuldigd is voor de periode voor 12 november 1994 
op de volgende gronden uit het vonnis van 7 november 1997 : Er kan wel aangenomen

worden dat verweerster al op 13 oktober 1994 en tijdens de beurs in Kortrijk moest ver-
blijven, zodat ze in die periode wellicht in de onmogelijkheid verkeerde het nodige te
doen voor de werken. Verweerster schreef dat ze de data van haar verblijf in een hotel in
Kortrijk zou natrekken, maar deed dit niet ... 

en op de volgende gronden uit het vonnis van 4 december 1998 : Uit de stukken en de
verklaringen blijkt wel afdoende dat 

- verweerster directrice was van de beurs "Interieur 94" in Kortrijk, een "internationale
biënnale voor wooncreativiteit", georganiseerd door de V.Z.W. Stichting Interieur. 

- deze beurs duurde van 14 tot 23 oktober 1994.
- verweerster niet alleen tijdens de beurs maar ook al enkele dagen ervoor en nog enke-

le dagen erna bijna onafgebroken in Kortrijk verbleef. 
- haar opdrachtgever huurde trouwens een hotelkamer voor haar in hotel Broel te Kort-

rijk en betaalde hiervoor 97.570 BEF. Er kan aangenomen worden dat in die periode van
de directrice van die beurs een maximale inzet gevraagd werd en dat ze slechts sporadisch
naar huis reed en wellicht buiten de openingsuren van de beurs. Dit geldt des te meer daar
verweerster toen pas enkele maanden weduwe geworden was. De betekening gebeurde
daardoor niet aan haar persoonlijk. Uit het attest van de postmeester blijkt dat ze de aan-
getekende brieven van 10, 17, 19 en 26 oktober 1994 slechts op 28 oktober 1994 afge-
haald heeft, waaronder die van de gerechtsdeurwaarder met een kopie van de betekening.
Het begrip onmogelijk mag niet te theoretisch opgevat worden. De rechtbank neemt aan
dat de inzet gevraagd van de directrice van een beurs van die omvang in een andere stad,
met overnachting in een hotel tot gevolg, en met waarschijnlijk wekenlang zware en lange
werkdagen een praktische onmogelijkheid tot gevolg had om nog andere taken op zich te
nemen. De rechtbank aanvaardt dan ook de onmogelijkheid gedurende 15 dagen, nu ver-
weerster pas op 28 oktober 1994, dus 15 dagen na de betekening, de last van de beurs ach-
ter zich kon laten, haar post kon ophalen en het nodige kon doen om het vonnis uit te voe-
ren. De Vrederechter gaf verweerster 14 dagen tijd om een aannemer te contacteren en om
deze toe te laten het werk uit te voeren. De termijn van 14 dagen om het vonnis uit te voe-
ren begon dus ingevolge voormelde onmogelijkheid slechts te lopen na 28 oktober 1994
in plaats van na 13 oktober 1994 ... De dwangsom is dan ook slechts verschuldigd voor de
periode vanaf de vijftiende dag na 28 oktober 1994.

Grieven
De rechter die een dwangsom opgelegd heeft, kan deze op vordering van de veroordeel-

de opheffen of de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn in
geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroor-
deelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Alleen de vaststelling door de rechter
van de onmogelijkheid voor de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te voldoen, kan
hem in staat stellen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de dwangsom toe
te staan. Wanneer de uitvoering van de hoofdveroordeling niet onmogelijk maar moeilijk
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is, mag geen opheffing of opschorting van de dwangsom toegestaan worden, hoe moeilijk
de uitvoering ook zij. De appèlrechters stellen in hun vonnis van 4 december 1998 vast
dat verweerster directrice was van de beurs "Interieur 94" in Kortrijk van 14 tot 23 okto-
ber 1994, dat verweerster niet alleen tijdens de beurs maar ook al enkele dagen ervoor en
nog enkele dagen erna bijna onafgebroken in Kortrijk verbleef, dat er in die periode van
de directrice een maximale inzet gevraagd werd, dat verweerster slechts sporadisch naar
huis reed, wellicht buiten de openingsuren van de beurs, dat de betekening daardoor niet
aan haar persoonlijk gebeurde en dat ze de aangetekende brieven van 10, 17, 19 en 26 ok-
tober 1994 slechts op 28 oktober 1994 afgehaald heeft, waaronder die van de gerechts-
deurwaarder met een kopie van de betekening. Dat er van verweerster in die periode een
maximale inzet gevraagd werd en dat zij slechts sporadisch naar huis reed waardoor de
betekening niet aan haar persoonlijk gebeurde, zijn elementen die de uitvoering van de
hoofdveroordeling wel moeilijker maar niet onmogelijk maakten. De appèlrechters kon-
den op grond van die feitelijke omstandigheden dan ook niet wettelijk beslissen dat het
voor verweerster gedurende 15 dagen na de betekening of tot 28 oktober 1994 onmogelijk
was om aan de hoofdveroordeling te voldoen (schending van de artikelen 1385 bis en
1385 quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt

dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroor-
deelde, de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan kan opschorten gedurende
de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blij-
vende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van de veroordeelde
om aan de hoofdveroordeling te voldoen;

Overwegende dat voornoemd artikel overeenstemt met artikel 4 van de Een-
vormige Beneluxwet betreffende de dwangsom;

Overwegende dat  het  Benelux-Gerechtshof  in  zijn  arrest  van 25 september
1986 in de zaak B.V.M. tegen N.V.A. oordeelt dat van "onmogelijkheid" als be-
doeld in de voornoemde wetsbepaling sprake is indien zich een situatie voordoet
waarin de dwangsom als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om
nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, naar de woorden
van de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting op artikel 4 "zijn zin ver-
liest";

Dat het verder oordeelt dat dit laatste moet worden aangenomen indien het on-
redelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeel-
de heeft betracht;

Overwegende dat het bestreden vonnis van 4 december 1998, dat niet steunt op
redenen van het bestreden vonnis van 7 november 1997, oordeelt dat het begrip
onmogelijkheid niet te theoretisch mag worden opgevat;

Dat de appèlrechters beslissen dat verweerster voor een beperkte periode in de
onmogelijkheid verkeerde om de herstellingen waartoe zij was veroordeeld op
straf van het verbeuren van een dwangsom, uit te voeren op grond dat :

- de inzet van verweerster als directrice van een beurs van omvang in een an-
dere stad, met overnachting in een hotel tot gevolg, en met waarschijnlijk weken-
lang zware en lange werkdagen, een praktische onmogelijkheid tot gevolg heeft
om nog andere taken op zich te nemen;
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- verweerster de last van de beurs slechts 15 dagen na de betekening van het
veroordelend vonnis achter zich kon laten, haar post kon ophalen en het nodige
doen om het veroordelend vonnis uit te voeren;

Overwegende dat het bestreden vonnis van 4 december 1998 op grond van die
vaststelling te kennen geeft dat het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorg-
vuldigheid te vergen dan de veroordeelde verweerster heeft betracht en zodoende
de in het middel aangewezen wetsbepaling niet schendt;

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

30 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten : mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 330

1° KAMER - 30 mei 2002

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - GOEDERENVERVOER -
LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTT. 32.2 EN

32.3 - SCHRIFTELIJKE VORDERING - TOEPASSELIJKE WET.

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTT. 32.2 EN 32.3 - VERJARING -
SCHORSING - SCHRIFTELIJKE VORDERING - TOEPASSELIJKE WET.

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - HOOFDELIJKHEID - GEVOLG.

4º HOOFDELIJKHEID - VERJARING - SCHORSING - GEVOLG.

5º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - STREKKING.

6º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - GOEDERENVERVOER -
LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - STREKKING -
GEVOLG - UITLEGGING - ARTIKEL 32.3.

7º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - STREKKING - GEVOLG - VERJARING -
SCHORSING - UITLEGGING - ARTIKEL 32.3.

8º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - DRAAGWIJDTE -
HOOFDELIJKHEID - GEVOLG - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ART. 32.3 - SCHRIFTELIJKE VORDERING.

9º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
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INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTIKEL 32.3 - SCHRIFTELIJKE VORDERING -
VERJARING - SCHORSING - DRAAGWIJDTE - HOOFDELIJKHEID - GEVOLG.

10º HOOFDELIJKHEID - VERVOERDERS - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER.
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ART. 32.3 - SCHRIFTELIJKE

VORDERING - VERJARING - SCHORSING - GEVOLG.

1º en 2° De schorsing van de verjaring door een schriftelijke vordering aan een vervoerder
gericht wordt mede beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig
is. (Art. 32, tweede en derde lid C.M.R.-Verdrag)

3º  en  4°  Vervolgingen  tegen  een  hoofdelijke  schuldenaar  schorsen  de  verjaring  niet
noodzakelijk ten aanzien van allen. (Art. 2251 B.W.)

5º Het  C.M.R.-Verdrag strekt  ertoe de procedures snel  af  te handelen en elk uitstel  te
vermijden. 

6º en 7° Uit de strekking van het C.M.R.-Verdrag, d.i. de procedures snel af te handelen en
elk uitstel te vermijden, volgt dat de gevallen waarin de schorsing van de verjaring wordt
aanvaard niet te ruim mogen worden uitgelegd. (Art. 32, derde lid C.M.R.-Verdrag)

8º, 9° en 10° Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de
verjaring enkel te zijn aanzien; de hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af1.
(Artt. 1206, 2249 en 2251 B.W.; Art. 32, derde lid C.M.R.-Verdrag)

(B. T. HANNOVER INTERNATIONAL BELGIE NV e.a.)

ARREST

(A.R. C.99.0524.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 18 januari 1999 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest geeft de feiten als volgt weer.
Eiser B. heeft de verplichting op zich genomen een aanzienlijk aantal voertui-

gen over de weg naar Griekenland te vervoeren. Voor dertien transporten zou
schade zijn vastgesteld. 

1 Zie Cass.fr., 10 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1986, 416. De Engelse rechtspraak aanvaardt blijkbaar
evenmin de doorwerking, maar zijn juistheid wordt betwijfeld; zie:  Worldwide Carriers v. Ardtran
International (1983) 1 Lloyd's Rep. 61.66, per J. PARKER, geciteerd door MALCOLM A. CLARKE, M.A.,
LL.B., PH.D, International Carriage of goods by road: CMR, Third Ed., London, Sweet & Maxwell,
1997, 170 en voetnoot 87. In het Duitse recht wordt de doorwerking van de reclamatie  tegen de
hoofdvervoerder aanvaard, maar het omgekeerde niet; zie: Kommentar zur CMR, Heidelberg, 766, nr.
A73. Zie ook J. LIBOUTON, noot onder het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart
1976, J.T., 1996, 525-530; en (m.b.t. de schorsing in het algemeen) H. DE PAGE, Traité, T. VII, 1957,
nr. 1243: "La suspension de la prescription étant une faveur exceptionnelle, ses effets ne peuvent
s'étendre d'une personne à une autre, soit activement, soit passivement".  Contra: Hof Gent, 25 juni
1986, Eur. Vervoerr., 1987, 421, noot L.W., Kh. Antwerpen, 22 dec. 1995, R.H.A., 1996, 235 en Kh.
Luik, 12 juni 1998, ibid., 1998, 461.
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Sommige van deze transporten, zoals in casu 6 en 7, heeft eiser laten uitvoeren
door Griekse ondervervoerders.

De vorderingen met betrekking tot de transporten 6 en 7 zijn in de stelling van
eiser verjaard om reden dat de schriftelijke vordering bedoeld in artikel 32 CMR
slechts aan de effectieve ondervervoerder Ethniki-Trans werd overgemaakt en
niet aan eiser, zodat er ook geen schorsing van de verjaring zou geweest zijn ten
aanzien van eiser.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32.2 en 3 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst

tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), goedgekeurd bij wet van 4
september 1962;

- de artikelen 1206, 2249, eerste lid, en 2251 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep oordeelt dat de tegen eiser ingestelde vordering niet vervallen is

door verjaring o.m. op volgende gronden :
"(...) dat (eiser) verder beweert dat de vorderingen met betrekking tot de transporten 6

en 7 alleszins verjaard zijn om reden dat de schriftelijke vordering slechts aan de effectie-
ve ondervervoerder Ethnki-Trans werden overgemaakt en niet aan hem (daarbij verwij-
zend naar de stukken 184, 185, 196 en 197 van (verweersters);

(...) dat (eiser) hierbij evenwel uit het oog verliest dat er tussen de hoofdvervoerder en
de ondervervoerder een hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat;

dat de stuiting van de verjaring die intreedt tegenover een codebiteur naar aanleiding
van de tegen hem ingestelde vordering, meteen bestaat tegenover de andere codebiteuren,
zelfs indien ze niet vervolgd worden (artikel 1206 B.W.);

dat een daad die schorsing veroorzaakt minder ingrijpend is dan een die stuiting met
zich brengt,  zodat dienvolgens aan een schorsende oorzaak minstens eenzelfde gevolg
moet worden toegekend als een stuitingsdaad;

dat geen enkele bepaling van het C.M.R.-Verdrag met zulk hoofdelijk schorsend effect
onverenigbaar is;

(...) dat bijgevolg de schriftelijke vordering gesteld tegen de ondervervoerder, die hier-
op niet heeft gereageerd, eenzelfde schorsend effect heeft ten aanzien van de hoofdver-
voerder, in casu (eiser)".

Grieven
Luidens artikel 32.2 en 3 van het C.M.R.-Verdrag schorst een schriftelijke vordering de

verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schriftelijk afwijst en de daar-
bij gevoegde stukken terugzendt, en wordt deze schorsing beheerst door de wet van het
gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
enkel dat vervolgingen tegen één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten
aanzien van allen en artikel  2249,  eerste  lid,  van hetzelfde  wetboek bepaalt  eveneens
slechts dat de ingebrekestelling van één der hoofdelijke schuldenaars of de erkenning van
de schuld door hem gedaan de verjaring stuit tegen alle overige, zelfs tegen hun erfgena-
men. Volgens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen alle perso-
nen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt. Deze uitzondering dient
op beperkende wijze (te worden) uitgelegd en betreft enkel de oorzaken van schorsing die
gegrond zijn op de staat van de persoon tegen wie de verjaring loopt. Voormeld gevolg
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van de hoofdelijkheid tussen schuldenaars voor de stuiting van de verjaring kan dan ook
niet wettig worden uitgebreid tot de schorsing van de verjaring louter op grond "dat een
daad die schorsing veroorzaakt minder ingrijpend is dan een die stuiting met zich brengt".

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat niet tegenspreekt dat de schriftelijke vorderin-
gen met betrekking tot de transporten 6 en 7 slechts aan de effectieve ondervervoerder
Ethniki-Trans werden geadresseerd en niet aan eiser, niet wettig beslist, zonder enige wet-
telijke oorzaak van schorsing van de verjaring aan te wijzen, dat deze vorderingen "een-
zelfde schorsend effect" hebben ten aanzien van eiser op grond van de bepaling van arti-
kel 1206 van het Burgerlijk Wetboek, nu "een daad die schorsing veroorzaakt minder in-
grijpend is dan een die stuiting met zich brengt, zodat dienvolgens aan een schorsende
oorzaak minstens eenzelfde gevolg moet worden toegekend als een stuitingsdaad" (schen-
ding van alle in het middel aangeduide verdrags- en wetsbepalingen). 

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 32, lid 3, van het Verdrag van 19 mei 1956

betreffende de overeenkomst  tot  internationaal  vervoer  van goederen over  de
weg, een schriftelijke vordering de verjaring schorst tot aan de dag waarop de
vervoerder de vordering schriftelijk afwijst;

Dat,  krachtens deze bepaling,  de schorsing van de verjaring mede beheerst
wordt door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is;

Dat,  krachtens het te dezen toepasselijk nationale recht,  vervolgingen tegen
een van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen,
maar vervolgingen tegen een hoofdelijke schuldenaar niet noodzakelijk de verja-
ring schorsen ten aanzien van allen;

Overwegende dat het genoemde verdrag ertoe strekt de procedures snel af te
handelen en elk uitstel te vermijden, zodat de gevallen waarin schorsing wordt
aanvaard niet te ruim mogen worden uitgelegd;

Dat een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder in beginsel de verja-
ring schorst enkel ten aanzien van de vervoerder aan wie zij gericht is;

Dat de hoofdelijkheid tussen vervoerders hieraan niet afdoet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser de verplichting op zich had ge-

nomen een aanzienlijk aantal voertuigen over de weg naar Griekenland te ver-
voeren, doch de transporten 6 en 7 heeft laten uitvoeren door Griekse onderver-
voerders die solidair gebonden zijn; dat het vaststelt dat de schriftelijke vorde-
ring alleen gericht was tegen de effectieve ondervervoerder Ethniki-Trans;

Dat het op die gronden niet vermocht te beslissen dat de vordering gericht te-
gen deze laatste onderneming een schorsende werking had ten aanzien van eiser;

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

leden ingevolge de transporten 6 en 7 en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

30 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat :
mr. Bützler.

Nr. 331

1° KAMER - 30 mei 2002

OPENBAAR MINISTERIE - MEDEDELING - MEERDERJARIGE - VOORLOPIGE

BEWINDVOERDER - VORDERING TOT TOEVOEGING.

Geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  de  vordering  tot  toevoeging  van  een
voorlopige bewindvoerder over de goederen toebehorend aan een meerderjarige aan het
openbaar ministerie moet worden meegedeeld1.  (Art. 764, aanhef en 1° Ger.W. en 488
bis B.W.)

(D. T. D. e.a.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:

1. Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet van eerste verweerder tegen een in ho-
ger beroep gewezen vonnis dat, op (het door de eerste rechter afgewezen) verzoek van ei-
seres, een voorlopige bewindvoerder over de goederen van de tweede en derde verweer-
ders aanstelt, ontvankelijk en stelt een college van deskundigen aan met als opdracht de
geestelijke gezondheidstoestand van die verweerders te onderzoeken ten einde hun be-
kwaamheid om hun goederen te beheren te bepalen.

(…)

2. Het TWEEDE middel: mededeling aan het openbaar ministerie? 

Het middel voert  schending aan van, onder meer, artikel 764, 1° van het Gerechtelijk
Wetboek, doordat het derdenverzet had moeten medegedeeld worden aan het openbaar
ministerie – wat de appelrechters niet deden - aangezien het ertoe strekte het vonnis van
aanstelling  van  een  voorlopige  bewindvoerder  over  tweede  en  derde  verweerders  te
vernietigen en dus een vordering was die betrekking had op de staat van de persoon van
die verweerders, die bij het derdenverzet betrokken werden als onbekwamen.

Art. 764 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 

“Uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdend in kort geding en voor
de  beslagrechter,  worden  op  straffe  van  nietigheid  aan  het  openbaar  ministerie
meegedeeld:

1°  de  vorderingen  betreffende  de  staat  van  personen  wanneer  minderjarigen  of
onbekwamen bij het geding betrokken zijn;

2° de vorderingen betreffende de inbezitstelling van de goederen van een afwezige, de
voogdij over een minderjarige of een onbekwaamverklaarde, het beheer over de goederen
van  een  persoon  ten  aanzien  van  wie  een  beschermingsmaatregel  is  genomen  met

1 Zie de conclusie O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
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toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van
de geesteszieke;”

(…)

3. Twee vragen rijzen:

1. wat betekent "de staat van personen"?

2. zijn, te dezen, "onbekwamen" bij het geding betrokken?

3.1.  De "staat  van een persoon" kan ruim opgevat  worden en ook zijn bekwaamheid
omvatten  of  beide  begrippen  kunnen  autonoom beschouwd  worden.  De  staat  kan  de
bekwaamheid beïnvloeden maar niet omgekeerd. DE PAGE

2 oordeelt dat beide begrippen
van openbare orde zijn, die dezelfde regelen volgen. Later3 werd geschreven dat de staat
van een persoon toelaat zijn (genots)bekwaamheid te bepalen.

Met betrekking tot artikel 764, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek werd gezegd4

dat hoewel de "staat" in de ruime zin de bekwaamheid om te handelen kan omvatten, de
vorderingen betreffende onbekwamen (en geesteszieken) uitdrukkelijk genoemd worden
in het 2° van die bepaling, wat dus een beperkende benadering inhoudt.

3.2. Het door derdenverzet bestreden vonnis stelde een voorlopige bewindvoerder aan
over tweede en derde verweerders met als opdracht ze te vertegenwoordigen voor het
stellen  van  bepaalde  rechtshandelingen.  De  handelingsbekwaamheid  van  deze
verweerders werd dus beperkt.

Zijn ze daardoor "onbekwamen bij een geding betrokken"?

Twee tegengestelde standpunten lijken hier te kunnen ingenomen worden.

1. Prima facie zijn ze dat  niet,  nu daarmee niet het geding – zoals te dezen -  over de
bekwaamheid  bedoeld  wordt,  maar  om het  even welk  geding,  over  de  staat  van  een
persoon,  waarbij  reeds onbekwamen betrokken zijn.  Men kan niet  voorhouden dat zij
reeds  onbekwamen  zijn:  de  door  eiseres  gevoerde  procedure,  en  meer  bepaald  haar
cassatieberoep, strekt er precies toe het bestreden vonnis – dat, m.b.t. die bekwaamheid
een deskundigenonderzoek beveelt en ze dus terug in vraag stelt - te vernietigen opdat de
door  eiseres  gevorderde  en  door  het  vonnis  waartegen  verzet  uitgesproken  beperkte
onbekwaamheid van  die  verweerders  door  een  nieuw,  volgens  haar  opvatting  wettig,
vonnis definitief zou worden, wat voor eiseres zelf dus uiteraard betekent dat die beperkte
onbekwaamheid niet verworven is.

2. Men kan het ook anders beschouwen: het derdenverzet tegen een beslissing die een
voorlopige bewindvoerder toevoegt aan een meerderjarige overeenkomstig art. 488bis, a,
van het  Burgerlijk  Wetboek is  een  vordering  die  de  beperking  van de  handelingsbe-
kwaamheid van die meerderjarige tot voorwerp heeft en is aldus een vordering die de staat
van de persoon (in de ruime zin) betreft waarbij een onbekwame betrokken is. Men kan,
m.i., evenwel niet zonder enige paradox tot dit standpunt komen, nu men daarvoor ab-
stractie moet maken van dat voorwerp – de bekwaamheid zelf - en oordelen dat de "voor-
lopig" onbekwame bij het geding betrokken is.

In casu worden dan de "voorlopig" onbekwamen door een derdenverzet betrokken bij een
geding betreffende hun eigen nieuwe staat (in de ruime zin), zoals bepaald bij een vonnis

2 Traité, I, n° 24.
3 W. DELVA, Personen- en familierecht, II, 1; P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Fami-
lierecht, I, 47.
4 J. MATTHIJS, “Openbaar Ministerie”, A.P.R., nr. 347.
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waartegen ze, althans oorspronkelijk, zelf geen rechtsmiddel hanteerden (terwijl hun door
eiseres genoemd “incidenteel derdenverzet” te dezen niet aan de orde is). Aldus zou hen
dan de bijzondere bescherming van art. 764, aanhef en 1° Ger.W. geboden worden: de
bijkomende waarborg van het toezicht van het O.M.

4. Kan men uit de wordingsgeschiedenis van deze bepaling afleiden welk standpunt de
voorkeur verdient?

4.1  Volgende  tekstargumenten  kunnen  voor  het  "niet-beschermend"  standpunt  (geen
mededeling aan het O.M.) aangevoerd worden:

- de vordering om een voorlopige bewindvoerder toe te voegen aan een meerderjarige is
geen vordering betreffende de staat van de persoon, nu deze maatregel uitsluitend zijn
goederen betreft (Hoofdstuk 1bis van Titel XI van Boek I van het B.W.);

- ze  betreft  evenmin  een  vordering  waarin  een  (reeds)  “onbekwame  bij  het  geding
betrokken is” (art. 764,1° Ger.W.), aangezien ze slechts tot doel heeft een nog bekwame
eventueel te doen bijstaan (zie hoger);

- behalve elke belanghebbende, kan ook de procureur des Konings zelf om die toevoeging
verzoeken (art. 488bis, b), B.W.), wat onrechtstreeks lijkt te betekenen dat het openbaar
ministerie in de regel niet bij het geding betrokken wordt maar wat tot gevolg heeft dat het
niet verplichtend advies, waar nodig, “gecompenseerd” wordt;

- inzake minderjarigheid, voogdij en ontvoogding (Titel X) is de tussenkomst van het
O.M.  voor  de  vrederechter  of  de  jeugdrechtbank  niet  voorzien,  tenzij  uitdrukkelijk
bepaald (bv. de artt. 378 en 379, 407, derde lid B.W. en heel specifiek, in zake verlengde
minderjarigheid (art. 487bis-octies);

- ook  inzake  onbekwaamverklaring  (artt.  1238  e.v.  Ger.W.)  is  die  tussenkomst  heel
specifiek geregeld;

- moet, terwijl de vrederechter hierin alleen kan beslissen, de rechtbank, in hoger beroep,
die  reeds  in  een  samenstelling  met  drie rechters  moet  zetelen  (art.  92,  3°  Ger.W.)
bovendien toch “bijgestaan” worden door het O.M.?

- de voorbereidende werken van de wetten van 26 juni 1990 (betreffende de bescherming
van de persoon van de geesteszieke), van 18 juli 1991 (betreffende de bescherming van
zijn goederen) en van 3 augustus 1992 (tot wijziging van o.m. art. 764 Ger.W) hebben de
wil van de wetgever in dezen niet verduidelijkt, wel integendeel. Ze stellen onder meer
een probleem van chronologie,  wellicht  doordat  het  ontwerp  van laatstgenoemde wet
werd opgesteld en dat het advies van de Raad van State werd gegeven vooraleer de wet
van 18 juli 1991 tot stand kwam, zodat dit advies hiermee geen rekening kon houden. Ter
verduidelijking, hierna de opeenvolgende versies van artikel 764/2° Ger.W., (waarin de
wijzigingen niet gecursiveerd zijn):

- Versie wet 26 juni 1990 (persoon – art. 38, §5):

“de vorderingen betreffende (…) het beheer van de goederen van een persoon tegenover
wie een beschermingsmaatregel is genomen met toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke”;

- Versie wet 18 juli 1991 (goederen – art. 488bis e.v. B.W. – art. 16,4):

“de vorderingen betreffende (…) het beheer OVER de goederen van een persoon AAN wie EEN

VOORLOPIGE BEWINDVOERDER IS TOEGEVOEGD KRACHTENS ARTIKELEN 488BIS,  A)  TOT K)  VAN HET

BURGERLIJK WETBOEK”;
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- Versie wet 3 augustus 1992 (wijziging art. 764 Ger.W. – art. 29) (actuele tekst):

“de vorderingen betreffende (…) het beheer over de goederen van een persoon TEN AANZIEN

VAN wie een  BESCHERMINGSMAATREGEL IS GENOMEN MET TOEPASSING VAN DE WET VAN 26  JUNI 1990
BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE”.

M.a.w., zelfs de mededeling van de vorderingen betreffende het beheer van goederen van
een persoon aan wie een voorlopige bewindvoerder toegevoegd is werd in 1992 – zij het
omdat  de  Raad  van  State  advies  gaf  voor  de  wet  van  18  juli  1991  gestemd werd  –
weggelaten.

Dus hoeft de mededeling van de vordering louter strekkend tot die toevoeging a fortiori
niet.

De  wet  beoogt  enkel  de  bijzondere  bescherming  (door  het  advies  O.M.)  van  de
geesteszieke meerderjarige persoon.

Deze wet van 26 juni 1990 heeft geen enkele onbekwaamheid tot gevolg, alleen eventuele
opneming ter observatie, dus vrijheidsberoving. Vandaar de waarborg, verleend door de
aanwezigheid  van  het  O.M.,  voor  het  beheer  van  de  goederen  van  de  persoon  die
geestesziek en "onvrij" is.

Dit is conform aan de geest van het Gerechtelijk Wetboek: "Al wat (…) het beheer over
de  goederen  van  een  door  geestesstoringen  aangetaste  en  in  een  inrichting  voor
geesteszieken opgenomen persoon betreft moet daarentegen aan het openbaar ministerie
ter kennis worden gebracht. De belangen van de geesteszieken zijn niet steeds met volle
doeltreffendheid gevrijwaard en het openbaar ministerie moet waken over de eerbiediging
van hun rechten. Het zal in voorkomend geval de nodige inlichtingen inwinnen en de
aanwijzing van een voorlopige behouden doen intrekken."5.

De wet van 18 juli 1991 (art.  488bis B.W.) beschermt de meerderjarige die geheel of
gedeeltelijk,  zij  het  tijdelijk,  wegens  zijn  gezondheidstoestand,  niet  in  staat  is  zijn
goederen te beheren en heeft wel – zo een voorlopige bewindvoerder aangesteld wordt -
(beperkte) handelingsonbekwaamheid tot gevolg.

Maar  dit  is  uiteraard  een  veel  ruimere  categorie  dan  de  "opgenomen  geesteszieken”
waarop de wetswijziging oorspronkelijk gericht was.

De  memorie  van  toelichting  bij  de  wet  betreffende  de  goederen voorzag  alleen  de
wijziging van art. 764, 2° Ger.W. aldus: "van een geesteszieke aan wie een voorlopige
bewindvoerder is toegevoegd"6.

Blijft  ten  slotte  het  gevolg  voor  de  (thans  zeer  uiteenlopende!)  praktijk:  terwijl  de
wetgever de laatste jaren de mededeelbaarheid steeds heeft verminderd om het parket zijn
essentiële rol te laten vervullen (de uitoefening van de strafvordering), wat een relevant
argument  is,  zou  de  door  het  middel  nagestreefde  oplossing  toch  wel  wat  meerwerk
impliceren en dus ingaan tegen die bekommernis van de wetgever.

4.2 Voor het tegenovergestelde standpunt is volgende redenering aantrekkelijk. Waar het
openbaar  ministerie  onder  meer  tot  taak  heeft  te  waken  over  de  belangen  van  de
zwakkeren, inzonderheid de onbekwamen (en dus,  naar de letter van de wet, niet van
personen die het slechts  mogelijks zullen zijn),  kan uit die maatschappelijk belangrijke
opdracht, integendeel, afgeleid worden dat het a fortiori moet toezien op de belangen van
wie nog niet beschermd is, maar waarvan de bescherming klaarblijkelijk gewenst is, zoals
het  initiatief  van  belanghebbenden,  meestal  familieleden  van  de  betrokkene,  dit  laat

5   Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, 318-319.
6 Gedr.St. Senaat, 297, zitting 1968-69, p. 10.



1402 HOF VAN CASSATIE 30.5.02 - Nr. 331 

uitschijnen. Dit initiatief kan ook op eigenbelang of misbruik steunen. Een bescherming
wordt  dan  onmiddellijk  verzekerd  doordat  het  openbaar  ministerie  de  rechter  hierin
adviseert of, zo het behoort, ambtshalve de passende maatregelen vordert.

Hiertegen kan evenwel ingebracht worden dat – hoewel artikel 138, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek het  openbaar ministerie  reeds een ruime algemene bevoegdheid
verleent om, ook bij wege van (rechts)vordering ambtshalve in burgerlijke zaken op te
treden - de wet (art.  488bis,  b),.§1) precies daarom toch aan dit openbaar ministerie te
dezen uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om bedoelde maatregel te verzoeken, als partij,
wat het een veel ingrijpendere rol dan een louter adviserende verzekert en namelijk de
beschikking over alle rechtsmiddelen van de procespartij.

4.3 Hoe belangrijk de rol van het openbaar ministerie ook moge zijn, er moet,  de lege
lata, m.i. besloten worden dat de vordering als te dezen niet medegedeeld "wordt" (d.i.
niet moet medegedeeld worden).

5. Het middel faalt dus naar recht.

(…)

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.00.0092.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 november 1999 in hoger

beroep op derdenverzet gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Den-
dermonde.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke wetsbepalingen
- de artikelen 488bis a, 488bis b, §1, 488bis c, § 1, eerste lid, en 488bis f, §§ 1 en 2, van

het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1991;
- de artikelen 764, 1°, 780, 1° en 4°, 1042 en 1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek

(artikel 764, 1°, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt aan dokter B. V.O. te Erpe-Mere, dokter J. S. te Dendermon-

de en dokter G. D.B. te Lede als deskundigen met als opdracht de geestelijke gezond-
heidstoestand van tweede en derde verweerders te onderzoeken en na te gaan of zij in de
gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid zijn om hun goederen, zowel roerende als onroe-
rende, te beheren en in bevestigend geval te bepalen of deze gehele of gedeeltelijke onmo-
gelijkheid het gevolg is van hun gezondheidstoestand, na te gaan of zij in staat zijn en wa-
ren om met kennis van zaken, zelfstandig en in volledige gewetensvrijheid belangrijke be-
slissingen te nemen met betrekking tot hun goederen en in ontkennend geval te bepalen
sedert wanneer zij hiertoe niet meer in staat zijn, zonodig omtrent dit alles advies in te
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winnen bij derden onder meer de behandelende geneesheer of geneesheren van tweede en
derde verweerders, op de volgende gronden :

In beginsel maakt het derdenverzet het eerste geschil slechts aanhangig naar de mate
van het recht van de eiser in derdenverzet : de rechter zal opnieuw over dat geschil uit-
spraak doen maar zijn beslissing zal uitsluitend de situatie van de eiser in derdenverzet be-
treffen en zal de bestreden beslissing ongerept laten, wat de verhouding tussen de oor-
spronkelijke pleiters betreft. Het derdenverzet heeft alsdan slechts een relatief gevolg en
het  bestreden  vonnis  blijft  tussen  de  partijen  betrokken  bij  het  oorspronkelijk  geding
staan. Het is in die zin dat dus de bij verzet bestreden beslissing geheel of ten dele wordt
vernietigd ten aanzien van een derde die verzet doet en dit gevolg moet, met betrekking
tot de derde die verzet doet, gelden voor al wat is gedaan ter uitvoering van de ingetrok-
ken beslissing en voor al wat daaruit volgt, met inbegrip van de latere vonnissen, om het
even of daartegen nog een gewoon rechtsmiddel kan worden gemaakt. Evenwel wordt het
gehele geschil door het derdenverzet bij de rechter aanhangig gemaakt wanneer de tenuit-
voerlegging van de vernietigde beslissing, die door de eiser in derdenverzet wordt nage-
streefd, onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Dit is het
geval bij onsplitsbaarheid van het geschil waar de beslissing van een uitspraak op derden-
verzet moet kunnen tegengeworpen worden aan alle partijen in het geding, op gevaar af
van in het tegenovergestelde geval uit te monden in een onverenigbaarheid bij de tenuit-
voerlegging tussen de uitspraken zodat alsdan meer bepaald het oorspronkelijk geschil in
zijn geheel opnieuw wordt voorgelegd aan de rechtbank. In casu is er hoe dan ook sprake
van een onsplitsbaar geschil in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek dat ook
toepasselijk is voor de gevolgen van het derdenverzet. Men kan bezwaarlijk tweede en
derde verweerders bij een toewijzing van het ingestelde derdenverzet bekwaam achten
lastens eisers op derdenverzet doch anderzijds het bestreden vonnis laten bestaan en on-
verkort gelding laten vinden lastens de overige in zake zijnde partijen. Dit klemt des te
meer daar, zoals eerste eiser op derdenverzet terecht stelt, beslissingen die de staat der
personen vestigen of wijzigen absoluut gezag erga omnes hebben hetgeen volgt uit de
aard zelf van dergelijke beslissingen daar de staat van de persoon noodzakelijk dezelfde
moet zijn ten aanzien van allen. Tegen vonnissen die betrekking hebben op de staat van de
personen - zoals in casu - staat het rechtsmiddel derdenverzet open behalve indien de wet
de vordering slechts toekent aan zekere welomschreven personen. Nu krachtens artikel
488bis van het Burgerlijk Wetboek het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewind-
voerder kan gesteld worden door elke " belanghebbende" en de wet dit niet nader beper-
kend omschrijft kan aan eisers op verzet niet de mogelijkheid van derdenverzet ontzegd
worden net zomin als hen de mogelijkheid kan ontnomen worden een verzoek overeen-
komstig artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek neer te leggen ... Wat de grond van de
zaak betreft wordt door eerste verweerder voorgehouden dat er geen bewijs is van het feit
dat de grootouders ingevolge hun gezondheidstoestand hun vermogen niet kunnen behe-
ren en brengt hij een aantal geschreven verklaringen naar voor waaronder een verklaring
van dokter D.BO. en een verklaring van de twee zonen van eiseres. Door tweede en derde
verweerders wordt eveneens geconcludeerd tot de ontvankelijkheid en gegrondheid van
het derdenverzet terwijl vierde verweerster q.q. zich naar de wijsheid van de rechtbank
richt doch in bedekte termen stelt zij dat zij uit het dossier, alsook uit het onderhoud met
de beschermde personen heeft begrepen dat deze tot de betreffende verkoop op overwo-
gen wijze hebben besloten, dat zij de draagwijdte van de getroffen overeenkomst begrij-
pen en alsook dat de inhoud van deze overeenkomst met hun wil overeenstemt. Het komt
de rechtbank dan ook gepast voor enerzijds rekening houdend met onder meer boven-
staande gegevens doch anderzijds ook alle andere beoordelingselementen zoals het ver-
slag van dokter K. en het persoonlijk onderhoor door deze rechtbank van tweede en derde
verweerders onverkort latend, vooraleer over de grond van de zaak te oordelen een colle-
ge van deskundigen aan te stellen.
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Grieven
Uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdend in kort geding en

voor de beslagrechter, worden krachtens artikel 764, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek op
straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld : de vorderingen betreffen-
de de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken
zijn. De rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zetelend in hoger beroep, stelde
bij vonnis van 3 februari 1997, vierde verweerster aan als voorlopig bewindvoerder over
tweede en derde verweerders met als opdracht hen te vertegenwoordigen voor het stellen
van de volgende handelingen : het vertegenwoordigen in rechte van tweede en derde ver-
weerders als verweerder alsmede als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen
dan die bedoeld in de art. 1150, 1180-1e, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, het vervreemden van onroerende goederen, het aangaan van lenin-
gen en het toestaan van hypotheken. Het berusten in een vordering betreffende onroerende
rechten, het  aanvaarden of voorwerpen van een nalatenschap,  het aanvaarden van een
schenking of een legaat, het sluiten van een pacht, huur, handelshuur of dading (zie het
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 3 februari  1997 ge-
voegd bij deze voorziening). Tweede en derde verweerders werden aldus onbekwaam ver-
klaard om die handelingen te verrichten waarvoor hun voorlopige bewindvoerder bevoegd
was. Het door eerste verweerder ingestelde derdenverzet strekte ertoe om het vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 3 februari  1997 te vernietigen.
Deze vordering had derhalve betrekking op de staat van persoon van tweede en derde ver-
weerders die bij het derdenverzet betrokken werden als onbekwamen (schending van de
artikelen 488bis a, 488bis b, § 1, 488bis c, § 1, eerste lid en 488bis f, §§ 1 en 2, van het
Burgerlijk Wetboek). Deze vordering diende derhalve aan het openbaar ministerie meege-
deeld, hetgeen ten onrechte nagelaten werd (schending van de artikelen 764, 1°, 1042 en
1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek). Het bestreden vonnis bevat bovendien geen ver-
melding van de magistraat van het Openbaar Ministerie en evenmin de vermelding van
zijn advies hetgeen op straffe van nietigheid is voorgeschreven (schending van de artike-
len 780, 1° en 4° en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 764, aanhef en 1° van het Gerechtelijk Wetboek be-

paalt dat, uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdende in
kort geding en voor de strafrechter, op straffe van nietigheid aan het openbaar
ministerie worden meegedeeld, de vorderingen betreffende de staat van personen
waarin minderjarigen of onbekwamen bij het geding betrokken zijn;

Dat het 2° van dit artikel bepaalt dat eveneens aan het openbaar ministerie
worden meegedeeld, de vorderingen betreffende de inbezitstelling van de goede-
ren van een afwezige, de voogdij over een minderjarige of een onbekwaamver-
klaarde, het beheer van de goederen van een persoon ten aanzien van wie een be-
schermingsmaatregel is genomen met toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de persoon van een geesteszieke;

Dat voormeld artikel 764 in zijn geheel en in het bijzonder in de aanhef en sub
2°, alhoewel pas vervangen bij artikel 29 van de wet van 3 augustus 1992 tot wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek, geen melding maakt van de daaraan voor-
afgaande wet van de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of
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gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren;
Dat de voormelde wet van 18 juli 1991 noch enige andere wettelijke bepaling

voorschrijft dat de vorderingen tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder
of het derdenverzet tegen dergelijke beslissingen, aan het openbaar ministerie
moeten worden meegedeeld;

Dat uit het voorgaande volgt dat de vordering tot toevoeging van een voorlo-
pig bewindvoerder aan een meerderjarige of het derdenverzet tegen een beslis-
sing dat een voorlopige bewindvoerder aan een meerderjarige toevoegt, niet aan
het openbaar ministerie moet worden meegedeeld;

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

30 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat : mr. Houtekier.

Nr. 332

1° KAMER - 30 mei 2002

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER -
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTIKEL 11.3 - ARTIKEL 32.1 - VERVOERDER

- AANSPRAKELIJKHEID - VERJARING - VOORWAARDEN.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-
VERDRAG - ARTIKEL 11.3 - ARTIKEL 32.1 - VERVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - VERJARING -
VOORWAARDEN.

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER.
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - ARTIKEL 11.3 - ARTIKEL 32.1
- VERVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - VERJARING - GEVOLG.

1º,  2°  en  3°  De  aansprakelijkheid  van de  vervoerder  voor  de  gevolgen van verlies  of
onjuiste  behandeling  van  bescheiden,  die  in  de  vrachtbrief  zijn  vermeld  of  deze
begeleiden of in zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de verjaringstermijn van
artikel  32.1  C.M.R.-Verdrag;  ter  zake  doet  niet  dat  de  administratie  van  douane  en
accijnzen ook nog na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden. (Artt. 11.3
en 32.1 C.M.R.-Verdrag)

(TRANSPORT MERTENS B.V.B.A. T. EXPEDITIEBEDRIJF WIM BOSMAN ANTWERPEN NV)

ARREST
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(A.R. C.01.0257.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11.3 en 32.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende overeenkomst

tot internationaal vervoer van goederen over de weg, opgemaakt te Genève, goedgekeurd
bij wet van 4 september 1962 (hierna aangeduid als C.M.R.-Verdrag).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest,  dat  inhoudt dat het  vervoer  uitgevoerd door  eiseres onder het

C.M.R.-Verdrag valt, verwerpt de exceptie van verjaring van de vordering van verweer-
ster, die eiseres heeft opgeworpen en die gesteund was op de verjaring voorzien in artikel
32.1 van het C.M.R.-Verdrag, op volgende gronden :

"De verplichting voor de vervoerder (eiseres) de douanedocumenten te doen aanzuive-
ren bij elke grensoverschrijding maakt bijgevolg wel degelijk inherent deel uit van de in-
ternationale transportopdracht zonder dat dit het voorwerp dient uit te maken van een af-
zonderlijke overeenkomst. Door aan deze verplichting te hebben verzuimd de vervoerder
een zware fout begaan heeft en hij op dezelfde wijze aansprakelijk dient gesteld te worden
als de commissionair volgens de aldus geldende nationale rechtsregels, de verschuldigde
schadevergoeding mag evenwel die, verschuldigd in geval van verlies van de goederen,
niet overschrijden (art. 11.3 C.M.R.) (J. Putzeys, Le contrat de transport routier de mar-
chandises, 1981, nr. 445) 

(...)
Naar Belgisch recht kan de douanedeclarant en de borgsteller zich ten aanzien van de

administratie slechts bevrijden na verloop van een termijn van vijf jaar. NV Depaire is
aangever  van  het  communautair  vervoer.  De  aangesproken  commissionair-vervoerder
( verweerster) die door de betaling in de plaats getreden is, beschikt over dezelfde rechten
als de aangever en kan de gesubstitueerde ondervervoerder (eiseres) aanspreken. De vor-
dering ingesteld bij dagvaarding van 25 juli 1994 is bijgevolg niet uitgedoofd door verja-
ring".

Grieven
Het is weliswaar zo dat krachtens artikel 11.3 van het C.M.R.-Verdrag de vervoerder

op dezelfde voet als een commissionair aansprakelijk is voor de gevolgen van verlies of
onjuiste behandeling van de bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld en deze bege-
leiden of in zijn handen zijn gesteld, maar dit betekent niet dat de vordering in schadever-
goeding tegen de vervoerder voor schade ingevolge dit verlies of onjuiste behandeling on-
derworpen zou zijn aan een andere verjaring dan die voorzien bij artikel 32.1 van het
C.M.R.-Verdrag.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door de vordering niet verjaard te verklaren, de
verdragsbepalingen aangehaald in het middel schendt.

IV. Beslissing van het Hof
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Overwegende dat, luidens artikel 11.3, C.M.R., de vervoerder op dezelfde voet
als de commissionair aansprakelijk is voor de gevolgen van verlies of onjuiste
behandeling van de bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze bege-
leiden of in zijn handen zijn gesteld; dat dit artikel verder de schadevergoedings-
plicht van de vervoerder beperkt tot deze verschuldigd ingeval van verlies van
goederen;

Overwegende dat, krachtens artikel 32.1, C.M.R. de rechtsvorderingen waar-
toe een aan dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door ver-
loop van een jaar, behoudens in geval van opzet of van schuld;

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de aansprakelijkheid van de
vervoerder op grond van artikel 11.3, C.M.R. onderworpen is aan de verjarings-
termijn van artikel 32, lid 1;

Dat ter zake niet doet dat de administratie van douane en accijnzen ook nog na
het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden;

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 beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

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

30 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever :
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat :
mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 333

1° KAMER - 31 mei 2002

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- DUUR - GENEESKUNDE - MEDISCHE PRESTATIES, GOEDEREN EN DIENSTEN - RECHTSVORDERING

VAN DE ZIEKENHUIZEN - BEGRIP.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SCHULDVORDERING -
PERIODICITEIT - BETALINGEN - TUSSENPOZEN - REGELMATIGHEID.

1º  Krachtens  art.  2272,  eerste  lid  B.W.  bestaat  de  eenjarige  verjaring  enkel  voor  de
rechtsvordering  van  geneesheren,  heelkundigen  en  apothekers  en  niet  voor  de
rechtsvordering van de ziekenhuizen,  wanneer die noch als hun lasthebbers noch als
overnemers van hun schuldvorderingen optreden1. (Art. 2272 B.W.)

1 Cass,, 21 jan. 1993, A.R. 9511, nr. 23; zie Cass., 7 nov. 1997, A.R. C.96.0276.F, nr. 458.
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2º Art. 2272 B.W. impliceert niet dat de periodieke schuldvorderingen die het beoogt, met
regelmatige tussenpozen moeten worden betaald2. (Art. 2272 B.W.)

(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC v.z.w. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0419.F)

I. Bestreden beslissing 
De voorziening is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2000 gewezen door het

Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof 
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen 
Eiseres voert twee middelen aan. Zij zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was voor de

wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerder te doen ver-

oordelen tot betaling van het bedrag van 468.573 BEF, zijnde het saldo van facturen voor
de levering van geneesmiddelen door eiseres aan verweerder, verjaard is, op grond dat de
"eenjarige verjaring" bedoeld in artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (zo-
als het bestond voor de wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993) van toepassing is
en dat "de betaling ervan niet meer kan worden gevorderd".

Grieven
Hoewel krachtens artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (zoals het van

toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993) "de rechtsvorde-
ring van de geneesheren, heelkundigen en apothekers, wegens hun bezoeken, heelkundige
behandelingen en geneesmiddelen" verjaart na één jaar, vindt die tekst, nu hij afwijkt van
de in artikel 2262 van dat wetboek vermelde regel van de dertigjarige verjaring en bijge-
volg op beperkende wijze moet worden geïnterpreteerd, enkel toepassing op de rechtsvor-
dering van de geneesheren, heelkundigen en apothekers en is hij niet van toepassing wan-

2 Zie noot DE PAGE, Traité, dl. VII, 2e uitg., nr. 1325, A, p. 1175 "La loi veut empêcher la ruine du
débiteur par l'accroissement infini de sa dette; dès lors ce n'est pas à la régularité de l'accroissement
qu'il faut s'attacher, ni à la périodicité des échéances, mais plutôt à la continuité infinie de la dette.
Ainsi (...) l'article 2272 s'applique aux dividendes afférents à des parts sociales, bien que leur montant
soit rarement fixe et leur distribution parfois aléatoire (...)".
Zie ook S. STIJNS en H. VUYE, "De verjaring van periodiek weerkerende schulden herbekeken (artikel
2272 B.W.)" R.G.D.C., 1998, nr. 10 en de verwijzingen in noot 43.
Over de Franse rechtspraak inzake de kosten, zie in het bijzonder L. TOPOR "La notion de créance à
caractère périodique au sens de l'article 2272 du Code civil", Rev. Trim. Dr. Civ., 1986, nr. 18, 19 en
46, p. 9 e.v en p. 24 e.v. Over art. 2277 in 't algemeen, zie Cass., 16 nov. 2001, A.R. C.00.0624.F, nr.
626, voorafgegaan door concl. adv.-gen. WERQUIN; Cass., 29 maart 2001, A.R. C.99.0401.F, nr. 207;
Cass., 6 feb. 1998, A.R. C.96.0470.F, nr. 75, voorafgegaan door concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER en
noot CH. BIQUET-MATHIEU onder die twee arresten in R.C.J.B. 2000, p. 488; Cass., 27 feb. 1995, A.R.
S.94.0095.N, nr. 112; Cass., 3 okt. 1994, A.R. S.94.0018.F, nr. 414.
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neer de litigieuze schuldvordering rechtstreeks en uitsluitend aan het ziekenhuis toekomt,
daar een ziekenhuis niet kan worden gelijkgesteld met de eraan verbonden geneesheren en
heelkundigen en niet handelt als hun lasthebber, daar zij hun rechten geenszins overgedra-
gen hebben aan het ziekenhuis.

Bijgevolg is  het  arrest,  nu het  de in die tekst  vermelde verjaring opwerpt tegen de
rechtsvordering [van eiseres] tegen [verweerder], niet naar recht verantwoord.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijst de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerder te doen veroorde-

len tot betaling van het bedrag van 27.970 BEF, zijnde het saldo van een factuur van 14
augustus 1986 die geen betrekking heeft "op geneesmiddelen" af, op grond dat die factuur
dagtekent van meer dan vijf jaar voor de dagvaarding waarbij de zaak op 26 september
1991 voor de rechter in eerste aanleg werd ingeleid. Het baseert zich daartoe op de vol-
gende redenen :

"de vijfjarige verjaring als bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek is in het
algemeen van toepassing op al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen;

(verweerder) betoogt dat het verblijf van zijn zoon in het ziekenhuis, gelet op de speci-
fieke medische implicaties ervan en de gelijktijdige verstrekking van verzorging, maaltij-
den en logies, zodanige kenmerken vertoonde dat de vijfjarige verjaring van toepassing is
op de schuldvorderingen waartoe dat verblijf aanleiding kon geven en dat derhalve de
rechtsvordering, in zoverre zij gegrond is op facturen van voor 26 september 1986 ver-
jaard is;

de periodieke aard van de prestaties en het feit dat er voortdurend nieuwe worden ver-
strekt heeft een schuldvordering doen ontstaan die groeit met de tijd en verweerder zou
kunnen ruïneren - welke toestand de wetgever heeft willen voorkomen door de vijfjarige
verjaring;

(...)
de schuldvordering van (eiseres) voor de bedragen andere (dan ) die welke betrekking

hebben op geneesmiddelen is verjaard wat de factuur van 14 augustus 1986 betreft, aange-
zien meer dan vijf jaar verlopen zijn voor het instellen van de rechtsvordering, dat is tot
beloop van een totaalbedrag van 51.241 BEF, waarvan 23.271 BEF voor geneesmiddelen,
dat maakt 27.970 BEF". 

Grieven
Hoewel krachtens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek "de termijnen van altijddu-

rende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen
en pachten van landeigendommen" alsook "interesten van geleende sommen,, en, in het
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijn" verjaren door verloop
van vijf jaren, en hoewel de wetgever met die bepaling heeft willen voorkomen dat regel-
matige periodieke schuldvorderingen zich zouden opstapelen, zodat de schuldeiser door
zijn laksheid uiteindelijk een ondraaglijke schuldenlast zou doen ontstaan voor de schul-
denaar, gelet op de accumulatie van de vervaldagen, is het aangehaalde artikel niet van
toepassing op schuldvorderingen betreffende honoraria en geneeskundige kosten voor on-
regelmatige periodieke verstrekkingen, zelfs als, zoals het arrest in de uiteenzetting van de
feiten vaststelt, de verzorging te dezen over een lange periode gespreid is.

Bijgevolg is niet naar recht verantwoord de beslissing van het arrest waarbij de vorde-
ring van eiseres, die ertoe strekt verweerder te doen veroordelen tot betaling van het ver-
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schuldigde saldo van de litigieuze factuur wordt afgewezen, op grond dat die vordering
met toepassing van het aangehaalde artikel verjaard is.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek, dat verkorte verja-

ringstermijnen invoert, op beperkende wijze moet worden uitgelegd;
Overwegende dat, krachtens het eerste lid van die bepaling, zoals het op de

zaak van toepassing was, de eenjarige verjaring alleen bestaat voor de rechtsvor-
dering van de geneesheren, heelkundigen en apothekers en niet voor de rechts-
vordering van de ziekenhuizen, wanneer die noch als hun lasthebbers noch als de
overnemers van hun schuldvorderingen optreden;

Overwegende dat het arrest, nu het niet vaststelt dat eiseres, die een ziekenhuis
is, in één van die hoedanigheden optreedt, beslist dat die bepaling van toepassing
is "in zoverre de facturen betrekking hebben op leveringen van geneesmiddelen";

Dat het arrest aldus de beslissing waarbij de vordering van eiseres tot betaling
van die facturen verjaard wordt verklaard, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat naar luid van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek ter-

mijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levens-
onderhoud, huren van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van
geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren;

Overwegende dat die bepaling niet impliceert dat de daarin bedoelde periodie-
ke schuldvorderingen met regelmatige tussenpozen moeten worden betaald;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van eiseres gedeel-

telijk verjaard verklaart op grond van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek en
uitspraak doet over de kosten;

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

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

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

31 mei 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever : mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat : mr. T'Kint.
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Nr. 334

1° KAMER - 31 mei 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BELASTINGPLICHTIGE.
RIJKSINWONER - RIJKSINWONER - RIJKSREGISTER VAN NATUURLIJKE PERSONEN - INSCHRIJVING -
GEVOLG.

De hoedanigheid  van rijksinwoner  kan wettig  worden  afgeleid  uit  de inschrijving in  het
rijksregister van natuurlijke personen. (Art. 3, § 2 W.I.B. 1992)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0005.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 november 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 3, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en reden
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en be-

slist daarbij dat de belasting, met toepassing van artikel 351 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 op juiste wijze ambtshalve is vastgesteld na het bericht van 25
maart 1997, aangezien (eiser) volgens artikel 3, § 1, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 als rijksinwoner (inschrijving in het bevolkingsregister, stuk VIII/4) aan
de personenbelasting onderworpen was en derhalve verplicht was binnen de wettelijke
termijn een aangifte in te dienen en desnoods eerst het daartoe bestemde formulier had
moeten aanvragen (artikel 308 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) .

Grieven
In zijn conclusie voerde (eiser) aan dat, aangezien het belastingbestuur niet bewijst dat

(eiser), in tegenstelling tot het standpunt zelf van het belastingbestuur, onderworpen was
aan de belasting van natuurlijke personen die hun woonplaats in België hebben, niet vol-
daan was aan de basisvoorwaarden voor de toepassing van artikel 351 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, zodat de bestreden beslissing hoe dan ook moet wor-
den gewijzigd. Het hof van beroep moest dus nagaan of (eiser) in België daadwerkelijk
zijn feitelijke woonplaats, die noodzakelijkerwijs wordt gekenmerkt door een bepaalde
bestendigheid of continuïteit, of de zetel van zijn fortuin had, dat is de plaats van waaruit
het fortuin wordt beheerd en die door een bepaalde eenheid wordt gekenmerkt en, bijge-
volg mocht het hof van beroep zich niet ertoe beperken enkel uit (eisers) inschrijving in
het Rijksregister op een adres in België af te leiden dat eiser een rijksinwoner is, aange-
zien de belastingwoonplaats een feitelijke kwestie is zodat de inschrijving in het bevol-
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kingsregister geen gegeven is waaruit naar recht kan worden afgeleid waar de belasting-
plichtige daadwerkelijk heeft gewoond tijdens het belastbaar tijdvak.

Bijgevolg schendt het arrest artikel 3, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 en moet het dus worden vernietigd.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 3, § 1, van het Wetboek van de inkomsten-

belastingen 1992, aan de personenbelasting de rijksinwoners zijn onderworpen,
dat wil zeggen, met name, de natuurlijke personen die in België hun woonplaats
of de zetel van hun fortuin hebben gevestigd;

Dat volgens paragraaf 2 van dat artikel, de vestiging van de woonplaats of van
de zetel van het fortuin in België naar de omstandigheden wordt beoordeeld; dat
evenwel, behoudens tegenbewijs, de natuurlijke personen die in het Rijksregister
van de natuurlijke personen ingeschreven zijn, geacht worden hun woonplaats of
de zetel van hun fortuin in België te hebben gevestigd;

Dat het middel dat eigenlijk aanvoert dat de hoedanigheid van rijksinwoner
niet  wettig  uit  de inschrijving in  dat  register  kan worden afgeleid,  faalt  naar
recht;

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

31 mei 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten :
mrs. A. Kittel, Eupen en T'Kint.

Nr. 335

1° KAMER - 31 mei 2002

BETICHTING VAN VALSHEID - BELASTINGZAKEN - VALSHEIDSVORDERING BIJ

TUSSENVORDERING - BEWERING ZONDER WEERSLAG OP DE VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID.

De  valsheidsvordering  die  bij  tussenvordering  bij  het  Hof  wordt  ingediend  is  niet
ontvankelijk wanneer blijkt uit het antwoord dat op de middelen moet worden gegeven
dat  de  betichting  tot  staving  van  de  middelen  ten  betoge  dat  de  eisers  in  de
valsheidprocedure  geen  dagvaarding  van  de  griffie  van  het  hof  van  beroep  hebben
ontvangen zonder te betwisten dat de griffie ze heeft gestuurd, geen weerslag heeft op
de oplossing van de voorziening1. (Art. 907, eerste lid Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0041.F)

1 Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1004.N, nr. 473.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 februari 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren vier middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest vermeldt eerst "dat bij het oproepen van de zaak, noch de (eisers), noch ie-

mand voor hen verschenen is, hoewel de griffie aangetekend een oproeping had gezonden
aan de in de voorziening opgegeven woonplaats waarin de rechtsdag ter kennis werd ge-
bracht" en verklaart vervolgens, "uitspraak doende overeenkomstig artikel 385 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de voorziening ontvankelijk, gelet op artikel
24bis van de wet van 15 juni 1935; het verklaart ze ongegrond en veroordeelt de (eisers)
in de kosten".

Grieven
Het arrest, volgens hetwelk de zaak in staat van wijzen is, hoewel de eisers de oproe-

ping naar de terechtzitting van het hof van beroep niet hebben ontvangen, is niet naar
recht verantwoord en schendt artikel 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, aangezien de in dat wetboek vastgelegde procedure die wordt ingeleid bij aangete-
kend schrijven, niet afgewikkeld is; bijgevolg moet worden vastgesteld dat niet voldaan is
aan de in dat artikel voorgeschreven vormvereisten, waarmee men zich ervan wil verge-
wissen dat de verstekgevende partij wel degelijk ervoor gekozen heeft niet op de terecht-
zitting te verschijnen in welk geval dat wetboek bepaalt dat het arrest evenwel geacht
wordt op tegenspraak te zijn gewezen; in deze zaak zijn de eisers niet geldig opgeroepen
door de Post, dat is de lasthebber van de griffie, en kon er dus geen sprake zijn van een ar-
rest dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen; het arrest schendt artikel 385 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de bewijskracht van de akten, dat neergelegd is in artikel

1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest vermeldt eerst "dat bij het oproepen van de zaak, noch de (eisers), noch ie-

mand voor hen verschenen is, hoewel de griffie aangetekend een oproeping had gezonden
aan de in de voorziening opgegeven woonplaats waarin de rechtsdag ter kennis werd ge-
bracht" en verklaart vervolgens, "uitspraak doende overeenkomstig artikel 385 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de voorziening ontvankelijk, gelet op artikel
24bis van de wet van 15 juni 1935; het verklaart ze ongegrond en veroordeelt de (eisers)
in de kosten".
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Grieven
Uit de omstandigheid dat de griffie de oproeping aangetekend had gezonden aan de in

de voorziening opgegeven woonplaats leidt het arrest ten onrechte af dat de eisers de op-
roeping hebben ontvangen; het gaat om een verkeerde interpretatie; uit de door de griffie
neergelegde brief kan niet worden afgeleid dat de eisers rechtsgeldig zijn opgeroepen en
dat zij die oproeping hebben ontvangen; het bestreden arrest begaat een rechtsdwaling en
verstoort de wettelijke regeling van het bewijs; van het geschrift, namelijk de brief van de
griffie, mag er geen uitlegging worden gegeven die de betekenis verdraait; het arrest uit
een vermoeden, zijnde de ontvangst van die oproeping door de eisers, maar geen werke-
lijkheid; het arrest verdraait de betekenis van de duidelijke en formele bewoordingen van
de brief van de griffie; de bewijskracht van de geschriften is miskend; de uitlegging van
dat stuk is niet verenigbaar met de bewoordingen ervan; het arrest miskent de bewijs-
kracht van de akten die neergelegd is in artikel 1320 van het Burgerlijk Wetboek, en arti-
kel 149 van de Grondwet.

3. Derde middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
Algemeen beginsel van het recht van verdediging, neergelegd in artikel 6.1 van het

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest vermeldt eerst "dat bij het oproepen van de zaak, noch de (eisers), noch ie-

mand voor hen verschenen is, hoewel de griffie aangetekend een oproeping had gezonden
aan de in de voorziening opgegeven woonplaats waarin de rechtsdag ter kennis werd ge-
bracht; dat het hof (van beroep) niets anders kan doen dan zich aan te sluiten bij de perti-
nente overwegingen van de beslissing van de directeur die een nauwkeurige omschrijving
geven zowel van de feiten als van de toepassing op deze zaak van de desbetreffende
rechtsbeginselen;  dat  de  (eisers)  voor  het  hof  (van beroep)  dienaangaande  geen enkel
nieuw gegeven aanbrengen"; het arrest verklaart vervolgens, "uitspraak doende overeen-
komstig artikel 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de voorziening
ontvankelijk, gelet op artikel 24bis van de wet van 15 juni 1935; het verklaart ze onge-
grond en veroordeelt de (eisers) in de kosten".

Grieven
Het op verstek gewezen vonnis miskent het recht van verdediging, aangezien de eisers

de oproeping voor de terechtzitting van het hof van beroep niet hebben ontvangen; zij
hebben hun rechten niet kunnen doen gelden en hun argumenten niet kunnen uiten omdat
zij de oproeping niet hebben ontvangen; er is niet voldaan aan de voorwaarden die artikel
385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorschrijft en bijgevolg kon het
hof van beroep geen arrest wijzen dat geacht wordt jegens de eisers op tegenspraak te zijn
gewezen; aldus miskent het arrest het recht van verdediging dat neergelegd is in artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden.

4. Vierde middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel dat elke beslissing met redenen moet zijn omkleed.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest vermeldt eerst "dat het hof (van beroep) niets anders kan doen dan zich aan te

sluiten bij de pertinente overwegingen van de beslissing van de directeur die een nauw-
keurige omschrijving geven zowel van de feiten als van de toepassing op deze zaak van
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de desbetreffende rechtsbeginselen; dat de (eisers) voor het hof (van beroep) dienaangaan-
de geen enkel  nieuw gegeven aanbrengen";  het  arrest  verklaart  vervolgens,  "uitspraak
doende overeenkomstig artikel 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
de voorziening ontvankelijk, gelet op artikel 24bis van de wet van 15 juni 1935; het ver-
klaart ze ongegrond en veroordeelt de (eisers) in de kosten".

Grieven
Het arrest antwoordt niet op de argumenten en middelen die de eisers in hun voorzie-

ning voor het hof van beroep hebben aangevoerd; het arrest vermeldt dat de eisers "voor
het hof (van beroep) dienaangaande geen enkel nieuw gegeven aanbrengen"; het arrest is
onvoldoende en verkeerd met redenen omkleed, aangezien de eisers in werkelijkheid geen
toegang tot de rechtszaal hebben gehad; er dient nochtans vastgesteld dat het hof (van be-
roep) de middelen van de eisers heeft onderzocht, aangezien het arrest zegt dat de eisers
"voor het hof (van beroep) dienaangaande geen enkel nieuw gegeven aanbrengen"; dat
antwoord is ontoereikend en ongeschikt; het hof (van beroep) heeft duidelijk op geen en-
kele manier de argumenten van de eisers beantwoord; het arrest schendt artikel 149 van de
Grondwet en miskent het algemeen rechtsbeginsel dat elke beslissing met redenen moet
zijn omkleed.

IV. Beslissing van het Hof
I. Over de valsheidsvordering bij tussenvordering :
Overwegende dat de eisers, in hun verzoekschrift dat op 24 augustus 2001 ter

griffie van het Hof is neergelegd, de valsheid aanvoeren van het uittrekstel van
het register van de Post waarin twee handtekeningen voorkomen waarvan zij be-
weren dat het niet de hunne zijn;

Overwegende dat de betichting van valsheid die wordt aangevoerd tot staving
van de middelen ten betoge dat de eisers de oproeping van de griffie van het hof
van beroep voor de terechtzitting van 17 januari 2001 niet hebben ontvangen, zo-
als blijkt uit het antwoord op de middelen, geen weerslag heeft op de beslechting
van hun voorziening;

Dat de eisers niet betwisten dat de griffie die oproeping voor voornoemde te-
rechtzitting aangetekend heeft verstuurd, op welke terechtzitting het debat is geo-
pend en dan gesloten verklaard;

Dat de vordering doelloos is, zodat zij niet-ontvankelijk is;
II. Over de voorziening :
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

1992, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat, indien bij het oproepen van de
zaak, een van de partijen verstek laat gaan niettegenstaande de griffie bij een ter
post  aangetekende brief  heeft  gezonden  aan de in  de voorziening opgegeven
woonplaats, er uitspraak wordt gedaan op de conclusies van de andere partij en
het arrest in elk geval geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen;

Overwegende dat het arrest dat vaststelt "dat bij het oproepen van de zaak,
noch de (eisers), noch iemand voor hen verschenen is, hoewel de griffie aangete-
kend een oproeping had gezonden aan de in de voorziening opgegeven woon-
plaats waarin de rechtsdag ter kennis werd gebracht" voornoemd artikel 385 juist
toepast;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest niet beslist dat de eisers daadwerkelijk de oproe-

ping hebben ontvangen maar dat zij regelmatig zijn opgeroepen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden niet van toepassing is op betwistingen
betreffende de rechten en plichten in belastingzaken, behoudens ingeval de fisca-
le procedure leidt of kan leiden tot een straf die voortvloeit uit een strafvervol-
ging in de zin van die bepaling; dat het middel niet aanvoert dat er tegen de ei-
sers een dergelijke procedure is ingesteld;

Overwegende dat, voor het overige, de miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging uitsluitend is afgeleid uit de tevergeefs aangevoer-
de  schending  van  artikel  385  van het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen
1992;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel niet nader bepaalt welke middelen het arrest niet

zou hebben beantwoord;
Dat het middel, zoals verweerder betoogt, niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de valsheidsvordering bij tussenvordering en de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

31 mei 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten :
mrs. P. Melan, Namen en T'Kint.




