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Nr. 336

3° KAMER - 3 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BELASTINGPLICHTIGE. 
RIJKSINWONER - WOONPLAATS IN BELGIË - BEGRIP.

In de zin van art. 3 W.I.B. (1964) is de woonplaats een feitelijke woonplaats die noodzakelij-
kerwijze  wordt  gekenmerkt  door  een  bepaalde  bestendigheid  of  continuïteit1.  (Art.  3 
W.I.B. [1964]; Art. 3, § 1, 1° W.I.B. [1992])

(R. T. BELGISCHE STAAT - Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0017.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 november 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 24 november 1997 de voorziening 

tegen het door het Hof van Beroep te Brussel op 29 maart 1996 gewezen arrest 
verworpen2.

IV. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid 1° (vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 december 

1989), 256 en 257 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
- artikel 174 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van dat wet-

boek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof diende uitspraak te doen over de voorziening van eiser tegen de beslissing 

waarbij  de gewestelijk  directeur  der belastingen afwijzend beschikte  op zijn  bezwaar-
schrift tegen aanslagen in de personenbelasting, die in december 1983 te zijnen laste wa-
ren vastgesteld, en tegen aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1978 tot 
1982, die ten kohiere waren gebracht ingevolge een bericht van ambtshalve aanslag van 9 
augustus 1983 dat aan eiser was toegezonden op zijn adres, Louisalaan, 105 te Brussel. 
Het hof nam hierbij kennis van een conclusie waarin eiser "in verband met de gemeente 
van aanslag" aanvoerde "dat de litigieuze aanslagen opgenomen zijn in kohieren die uit-

1 Cass., 7 mei 1996, AR. P.95.0154.N., nr. 155. Het O.M. oordeelde dat het enige middel feitelijke 
grondslag miste. 
2 Niet gepubliceerd in A.C.
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voerbaar zijn verklaard voor de gemeente Ukkel; dat zelfs de administratie, die beweert 
dat (eiser) tijdens de litigieuze jaren zijn fiscale woonplaats in België had, nooit had aan-
genomen dat die woonplaats te Ukkel gelegen was, zodat de voor de gemeente Ukkel 
vastgestelde aanslagen moeten worden nietigverklaard; dat de directeur beweert dat de ge-
meente van aanslag nochtans Ukkel moest zijn, omdat 'de laatste officiële woonplaats in 
België tot 18 juli 1975 de Prins Oranjelaan, 14 te Ukkel was; dat de administratie, om vast 
te stellen in welke gemeente de aanslag moest worden vastgesteld voor de aanslagjaren 
1977 tot 1982, jaren 1976 tot 1981, uiteraard niet de plaats in aanmerking dient te nemen 
waar (eiser) (zogezegd) zijn woonplaats had tot 18 juli 1975, maar wel de plaats waar (ei-
ser) volgens de administratie gedurende de litigieuze jaren werkelijk verbleef; dat na de 
woonstverandering van (eiser), geleidelijk alle meubels werden weggehaald uit de villa op 
de Prins Oranjelaan te Ukkel die bestemd was om te worden verkocht; (...) dat het gerech-
telijk onderzoek heeft uitgewezen dat (eiser), toen hij te Brussel was - volgens hem alleen 
maar heel af en toe - op de Louisalaan 105 te Brussel verbleef in de flat die hij van zijn 
moeder had geërfd; dat de belastingambtenaar in de kennisgeving van ambtshalve aanslag 
van 9 augustus 1983 betreffende de aanslagjaren 1977 tot 1982 zelf schrijft:  'uw werkelij-
ke  verblijfplaats  was uw flat  op de Louisalaan,  105 te  Brussel';  dat  ook de directeur 
schrijft dat de Louisalaan, 105 'de laatst bekende verblijfplaats van [eiser] in België' is; dat 
de administratie zelfs niet kan staande houden (...) dat zij dat niet wist toen zij de litigieu-
ze aanslagen vaststelde; dat immers de litigieuze aanslagen zijn vastgesteld nadat de ad-
ministratie inzage had genomen van het gerechtelijk dossier (toestemming van de procu-
reur-generaal van 5 april 1982, stuk B1 254)".

Vervolgens beslist het hof dat de litigieuze aanslagen wettelijk ten kohiere zijn gebracht 
in de gemeente Ukkel, met name op de volgende gronden:  (1) eiser "betwist gedurende 
de betrokken aanslagjaren zijn woonplaats in België te hebben gehad en betoogt dat hij 
zich vanaf maart 1975 te Rome heeft gevestigd in een flat die zijn schoonzoon hem boven 
zijn kantoren ter beschikking had gesteld (...); volgens (eiser) is de te Rome gelegen flat 
die hem gratis ter beschikking was gesteld door zijn Italiaanse schoonzoon, een kleine 
flat, bestaande uit een living, twee kamers en een badkamer; het zou een bescheiden, maar 
normaal uitgeruste woning zijn; (...) de flat te Rome, zoals (eiser) die beschrijft, blijkt 
voor een gefortuneerd man die over een aanzienlijk onroerend vermogen beschikt slechts 
voor een gelegenheidsverblijf geschikt te zijn"; (2) eiser "betwist niet dat hij bij zijn be-
zoeken aan Brussel logeerde in de flat op de Louisalaan, 105, die hij van zijn moeder had 
geërfd; (...) die flat is luxueus en rijk gemeubeld'; ook al wettigen het feit dat de flat op de 
Louisalaan 105 te Brussel lange tijd is verzegeld alsook de verklaring van een zeer be-
trouwbare gebuur twijfels aangaande het aantal malen dat (eiser) in de flat heeft verble-
ven, toch kan daaruit niet worden afgeleid dat (eiser) niet in België verbleef"; (3) "het roe-
rend (lees:  onroerend) vermogen van eiser ligt uitsluitend in België en wordt beheerd 
vanuit een katnoor in de Industriestraat 42 (...) waar hij vroeger zijn beroep van verzeke-
ringsmakelaar uitoefende"; (4) "(eiser) betwist de regelmatigheid van de aanslag die ten 
kohiere is gebracht in de gemeente Ukkel nu, in de veronderstelling dat de administratie 
het bij het rechte eind heeft, zijn fiscale woonplaats zich bevond op de Louisalaan te Brus-
sel; de administratie betoogt dat de aanslagen wettig zijn, aangezien zij ten kohiere zijn 
gebracht in de gemeente waar de laatst bekende werkelijke woonplaats van de belasting-
plichtige gelegen was en dat zijn verblijf op de Louisalaan geen reden kon zijn om van 
hem in die gemeente belasting te heffen voor de aanslagjaren 1977 tot 1983 gedurende 
welke (eiser) nog altijd over de luxueuze villa te Ukkel beschikte en dat tot de dag van de 
verkoop van die villa eind 1982 (...); gelet op de ambtshalve aanslag, staat het te dezen 
aan (eiser) aan te tonen dat de administratie de aanslagen ten laste van eiser zonder wette-
lijke grondslag ten kohiere heeft gebracht in de gemeente Ukkel; (...) eiser kan, na tiental-
len bladzijden te hebben gewijd aan zijn betoog dat zijn fiscale woonplaats zich niet op de 
Louisalaan 105 te Brussel bevond, (...) maar moeilijk staande kan houden dat, subsidiair, 
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moet worden aangenomen dat zijn fiscale woonplaats zich daar wel bevond; de admini-
stratie heeft geen onjuist feit in aanmerking genomen, toen zij zich voor de inkohiering 
van de aanslag baseerde op het bezit van de beschikbare villa, die de vorige woonplaats 
van (eiser) was; die villa was beschikbaar gedurende het gehele belastbare tijdvak en was 
tot de dag van de verkoop een van de "ankerplaatsen" van eiser.

Grieven
(A) Artikel 174 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen (1964), dat is uitgevaardigd krachtens artikel 208, §1, 1° (gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1972) van dat wetboek bepaalt dat "de kohieren van de directe belastingen worden 
opgemaakt per gemeente, per groep gemeenten of per ontvangkantoor". Daaruit volgt dat 
de personenbelasting ten kohiere moet worden gebracht op het ontvangkantoor, op de ge-
meente of de groep van gemeenten in het gebied waarvan de Rijksinwoner zijn woon-
plaats heeft in de zin van artikel 3, 1°, van dat wetboek. Door die koppeling van de perso-
nenbelasting aan een welbepaalde gemeente zijn de gemeenten gerechtigd ten laste van de 
Rijksinwoners die belastbaar zijn in hun gebied een aanvullende belasting te heffen op de 
personenbelasting [artikel 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)]. (B) 
Zoals uit de hierboven aangehaalde gronden van het arrest (1) en (2 ) blijkt, heeft het hof 
van beroep het te dezen bewezen geacht dat de hoofdverblijfplaats van eiser tijdens de be-
lastbare tijdvakken 1976 tot 1981 en, derhalve, zijn fiscale woonplaats in de zin van bo-
vengenoemd artikel 3 zich bevonden op het adres van de door hem van zijn moeder geërf-
de flat op de Louisalaan 105 te Brussel, en niet op het adres van de villa te Ukkel waarvan 
hij gedurende dat tijdvak eigenaar gebleven was. De in het arrest vermelde omstandighe-
den dat die villa "de vorige woonplaats" van eiser was, "gedurende het gehele belastbare 
tijdvak beschikbaar was" en "tot de dag van de verkoop (in 1982) een van de ankerplaat-
sen" was van eiser zijn niet in strijd met de voorafgaande gronden van het arrest volgens 
welke, in hoofdzaak, de flat op de Louisalaan 105 te Brussel de hoofdverblijfplaats van ei-
ser en derhalve zijn fiscale woonplaats was, en impliceren dus niet dat de villa te Ukkel 
volgens de feitenrechters de fiscale woonplaats van eiser zou geweest zijn. Uit het enkele 
feit dat eiser gedurende de belastbare tijdvakken eigenaar was van de villa te Ukkel waar-
over hij was blijven beschikken en dat die villa "één van de ankerplaatsen" van eiser in 
België was, heeft het arrest niet wettig kunnen afleiden dat de litigieuze aanslagjaren voor 
de aanslagjaren 1978 tot 1982 wettig ten kohiere waren gebracht in de gemeente Ukkel 
(schending van de in de aanhef van het middel vermelde artikelen 3, 1°, van het Wetboek 
en 174 van het uitvoeringsbesluit). Het arrest die beslissing evenmin wettig heeft kunnen 
gronden op de overweging dat de litigieuze aanslagen waren vastgesteld volgens de pro-
cedure van ambtshalve aanslag, zodat het aan eiser staat te bewijzen dat de administratie 
zonder wettelijke grondslag en zich baserend op een onjuist feit de aanslag ten laste van 
eiser ten kohiere bracht in de gemeente Ukkel. Uit de vaststellingen zelf van het arrest 
blijkt immers dat de fiscale woonplaats van eiser zich niet te Ukkel bevond maar te Brus-
sel. Derhalve schendt het arrest, in zoverre het gegrond is op de gevolgen van de procedu-
re van ambtshalve aanslag, de bepalingen betreffende die procedure (schending van de ar-
tikelen 256 en 257 van voornoemd wetboek) alsook de overige, in de aanhef van het mid-
del vermelde bepalingen. Indien het arrest betekent dat, wanneer een natuurlijk persoon in 
België twee panden heeft waar hij kan wonen, elk van de "ankerplaatsen" kan worden be-
schouwd als zijn fiscale woonplaats in de zin van artikel 3, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), zelfs als de betrokkene uitsluitend of hoofdzakelijk slechts 
in één van beide verblijft, dan schendt dat arrest het wettelijk begrip "woonplaats of zetel 
van het fortuin" in de zin van artikel 3, 1°, van dat wetboek (schending van dat artikel en, 
bijgevolg, van het in de aanhef van het middel vermelde artikel 174 van het uitvoerings-
besluit).
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V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest, met toepassing van de tussen België en Italië ge-

sloten en op 29 april 1983 te Rome ondertekende Overeenkomst tot het vermij-
den van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ont-
gaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, beslist dat 
eiser moet worden geacht in België verblijf te houden;

Overwegende dat, krachtens artikel 3, 1°, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964) een Rijksinwoner de natuurlijke persoon is die zijn woon-
plaats of de zetel van zijn fortuin in België gevestigd heeft;

Dat naar luid van artikel 174 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de kohieren van de di-
recte belastingen worden opgemaakt per gemeente, per groep gemeenten of per 
ontvangkantoor;

Overwegende dat de feitelijke gegevens waaruit het bestaan van een woon-
plaats kan worden afgeleid weliswaar ter beoordeling staan aan de feitenrechter, 
maar dat daarentegen de omschrijving ervan geschiedt onder toezicht van het 
Hof;

Dat de woonplaats in de zin van de belastingwet de feitelijke woonplaats is die 
noodzakelijkerwijs wordt gekenmerkt door een zekere bestendigheid of continuï-
teit;

Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat "[eiser], na tiental-
len bladzijden te hebben gewijd aan zijn betoog dat zijn fiscale woonplaats zich 
niet op de Louisalaan 105 te Brussel bevond, in dezelfde conclusie maar moeilijk 
kan  staande  houden dat  subsidiair  moet  worden  aangenomen dat  zijn  fiscale 
woonplaats zich daar wel bevond. [Eiser] heeft in werkelijkheid zijn eigenlijke 
verblijfplaats verborgen door een fictieve woonplaats te Rome op te geven", de 
beslissing waarbij het de vaststelling van de aanslag ten laste van eiser in de ge-
meente Ukkel hierop grondt dat hij een villa bezat waar hij zijn vorige verblijf-
plaats had gevestigd, dat die villa het gehele belastbare tijdvak beschikbaar was 
gebleven en tot de dag van de verkoop "een van de ankerplaatsen" van eiser was, 
verantwoordt;

Dat het arrest aldus zonder de bovenvermelde artikelen 3 en 174 te schenden 
beslist dat de litigieuze aanslagen regelmatig ten kohiere zijn gebracht;

Overwegende voor het overige dat het arrest, om aldus te beslissen, zich niet 
baseert op de omstandigheid dat de aanslagen ambtshalve zijn vastgesteld;

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

3 juni 2002 - 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie3 van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-

3 Zie hoger, noot 1.
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neraal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 337

3° KAMER - 3 juni 2002

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 
BESTUUR - BELASTINGZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL 
- VERZAKING - AFSTAND - VORM - GEVOLG.

3º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - AFSTAND - VORM - GEVOLG.

1º De algemene beginselen van behoorlijk bestuur die bindend zijn voor het Bestuur van Fi-
nanciën, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger  
moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- 
en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem gewekte ge-
rechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen1. (Beginsel van behoorlijk bestuur)

2º en 3° Inzake inkomstenbelastingen kan de advocaat van een partij, in naam van die par-
tij en bij akte die aan de tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter griffie  
van het Hof werd neergelegd, afstand doen van één van de middelen die hij in het cassa-
tieverzoekschrift had voorgedragen2.

(C. en H. T. BELGISCHE STAAT - Min. van Financiën)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ (vertaling) :

1. De eisers doen afstand van het vierde middel.

Het Hof zal derhalve geen acht slaan op dat middel dat tot staving van de voorziening 
wordt aangevoerd.

Ik stel het Hof immers voor de leer van het arrest van 7 mei 1975 toe te passen en te be-
slissen dat inzake inkomstenbelastingen de advocaat van een partij, in naam van deze par-
tij en bij een akte, die aan de tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter 
griffie van het Hof neergelegd werd, mag afzien van een van de middelen die hij in het 
cassatieverzoekschrift had voorgedragen3.

Te dezen heeft verweerder geen bezwaar of opmerking gemaakt tegen die akte van af-
stand, zodat zijn houding redelijkerwijs moet worden uitgelegd als een impliciete doch 
onmiskenbare aanvaarding.

M.i. dient derhalve een gunstig gevolg te worden gegeven aan de akte van afstand van 
het vierde middel.

2. Dit gezegd zijnde, ben ik van mening dat het eerste middel in de volgende mate ge-
grond is.

1 Zie concl. O.M. : het in die conclusie aangehaalde arrest van het Hof van 6 nov. 2000 is intussen 
gepubliceerd in A.C., nr. 598.
2 Idem.
3 Zie Cass., 7 mei 1975 (A.C., 1975, 977).
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De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het Bestuur van 
Financiën, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger 
moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en 
beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem gewekte gerecht-
vaardigde verwachtingen moeten inlossen4. (Beginsel van behoorlijk bestuur).

Zoals het middel opmerkt komt het wettelijkheidsbeginsel niet in het gedrang wanneer 
het bestuur een vaste gedragsregel volgt i.v.m. een feitenkwestie, zoals te dezen in ver-
band met de vraag of de wijze waarop de boekhouding is gevoerd bewijskracht verleent 
aan die boekhouding.

Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat uit de vermeldingen van het bestreden arrest 
blijkt dat het bestuur op grond van een feitelijke beoordeling heeft beslist dat de boekhou-
ding van de eisers niet bewijskrachtig was en dat het de belastbare inkomsten van het jaar 
1993 heeft vastgesteld volgens een forfaitaire belastingschaal. Het bestreden arrest keurt, 
wellicht impliciet doch in ieder geval onmiskenbaar, die  feitelijke verklaringen van het 
bestuur goed.

Derhalve evenwel verantwoordt het bestreden arrest de beslissing dat "terecht (...) alge-
mene toepassing is gemaakt van de belastingschaal" en dat de voorziening van de eisers 
dus niet gegrond is, niet naar recht door ze te gronden op de overweging "dat de belasting-
plichtige zich in het algemeen niet op een vroeger gedogen vanwege de administratie mag 
beroepen om de schending van de wetsbepalingen als een vorm van verkregen recht voor 
zich op te eisen, te dezen het recht om zich te beroepen op een niet bewijskrachtige boek-
houding".

Besluit: akte verlenen van de afstand van het vierde middel en, voor het overige, cassa-
tie.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0044.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 februari 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. Cassatiemiddelen
De eisers voeren vier middelen aan. Zij doen afstand van het vierde middel. 

Het eerste middel is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het algemeen beginsel be-

treffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op een aanslag 

in de personenbelasting die ten laste van de eisers is ingekohierd voor het aanslagjaar 

4 Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, te verschijnen in A.C., met concl. O.M., inz. nr. 5, derde lid 
van die concl. Dat arrest van het Hof en die concl. van het O.M. zijn op die dag gepubliceerd in 
A.P.T. 2000, pp. 236 e.v.
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1993; dat de eisers in 1992 een confectiezaak exploiteerden; dat de administratie hun 
boekhouding niet bewijskrachtig heeft bevonden en derhalve hun belastbare winst volgens 
een forfaitaire schaal heeft vastgesteld,

verwerpt het bestreden arrest het verweermiddel van de eisers volgens hetwelk "de ei-
sers regelmatig zijn gecontroleerd zowel door de BTW-administratie als door de admini-
stratie der directe belastingen (...); de bewijskracht van de boekhouding nooit is betwist, 
aangezien de boekhouding volgens de administratie regelmatig was (...); (de administra-
tie) niet kan aannemen dat de stukken niet bewijskrachtig zijn op grond dat bepaalde ver-
meldingen niet op die stukken staan, daar nooit enige opmerking is gemaakt over de ver-
meldingen die op die stukken moeten voorkomen; (...) de administratie, door voor het ver-
leden, met terugwerkende kracht, stukken of bijkomende vermeldingen op de stukken te 
eisen, de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid niet eerbiedigt"; "de 
boekhouding  altijd  op  dezelfde  wijze  is  gevoerd  en  altijd  als  bewijskrachtig  is 
beschouwd", 

op grond dat, "ook al is het voorgevallen dat de beginselen van behoorlijk bestuur, in-
zonderheid het beginsel volgens hetwelk de burger recht heeft op rechtszekerheid zijn toe-
gepast, met name in bijzondere feitelijke omstandigheden waarin de administratie zich on-
middellijk beriep op het verzuim van bepaalde wettelijke vermeldingen, de belastingplich-
tige zich daarom nog niet altijd op een vroeger gedogen vanwege de administratie mag 
beroepen om de schending van de wetsbepalingen als een vorm van verkregen recht voor 
zich op te eisen, te dezen het recht om zich te beroepen op een niet bewijskrachtige boek-
houding, daar een dergelijke houding in strijd is met het feit dat de belastingwet de open-
bare orde raakt en in strijd is met het beginsel van de eenjarigheid van de belasting".

Grieven
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het bestuur van 

Financiën, omvatten het recht op rechtszekerheid, dat onder meer inhoudt dat de burger 
moet kunnen vertrouwen op wat volgens hem niet anders dan een vaste gedragsregel en 
een regel van bestuur kan zijn, en krachtens hetwelk de openbare diensten dienen te vol-
doen aan de bij hem gewekte gewettigde verwachtingen; enerzijds, dat recht op rechtsze-
kerheid in bepaalde omstandigheden kan prevaleren op de beginselen van wettelijkheid en 
van eenjarigheid van de belasting; het wettelijkheidsbeginsel komt, anderzijds, niet in het 
gedrang wanneer de administratie een vaste gedragsregel volgt in een feitenkwestie, zoals 
in verband met de vraag of de wijze waarop de boekhouding is gevoerd bewijskracht ver-
leent aan die boekhouding; het hof van beroep heeft derhalve het uit de beginselen van be-
hoorlijk bestuur afgeleide verweermiddel van de eisers niet wettig kunnen verwerpen op 
grond van de enkele beginselverklaring "dat de belastingplichtige zich niet altijd op een 
vroeger gedogen vanwege de administratie mag beroepen om de schending van de wets-
bepalingen als een vorm van verkregen recht voor zich op te eisen, te dezen het recht om 
zich te beroepen op een niet bewijskrachtige boekhouding", zonder daarbij in concreto na 
te gaan of de houding van de administratie moest worden opgevat als een vaste gedrags-
lijn en bij de eisers de gewettigde overtuiging had kunnen wekken dat de wijze waarop 
hun boekhouding was gevoerd aan die boekhouding bewijskracht verleende.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de administratie 

op grond van een beoordeling in feite heeft beslist dat de boekhouding van de ei-
sers niet bewijskrachtig was en de belastbare inkomsten van het aanslagjaar 1993 
volgens een forfaitaire schaal heeft vastgesteld;

Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend 
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zijn voor het bestuur van Financiën, het recht op rechtszekerheid omvatten. Dat 
recht houdt met name in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat volgens 
hem niet anders dan een vaste gedragsregel en een regel van bestuur kan zijn en 
krachtens hetwelk de openbare diensten dienen te voldoen aan de bij hem ge-
wekte gewettigde verwachtingen; 

Overwegende dat het arrest beslist dat, zoals de eisers betoogden, "de bewijs-
kracht van de boekhouding bij vorige controles nooit is betwist" door de admini-
stratie;

Dat het arrest, nu het vermeldt "dat de belastingplichtige zich niet altijd op een 
vroeger gedogen vanwege de administratie mag beroepen om de schending van 
de wetsbepalingen als een vorm van verkregen recht voor zich op te eisen, te de-
zen het recht om zich te beroepen op een niet bewijskrachtige boekhouding, daar 
een dergelijke houding in strijd is met het feit dat de belastingwet de openbare 
orde raakt en met het beginsel van de eenjarigheid van de belasting", zijn beslis-
sing niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het vierde middel;
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;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

3 juni 2002 - 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 338

3° KAMER - 3 juni 2002

1º ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – 
VROEGER ARREST – VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP – HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – ARBITRAGEHOF 
- VROEGER ARREST – VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP – HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING.

1º en 2° Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof volgt dat, wanneer een middel een 
vraag, als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor het Hof van Cassatie opwerpt, het Hof niet ont-
slagen is van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die vraag uitspraak te  
doen, wanneer het Arbitragehof, in een vroeger arrest, bij wege van een prejudiciële be-
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slissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp1. (Art. 26, 
§ 1, 3° en § 2 Bijzondere Wet Arbitragehof)

(LHB N.V. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0046.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op de voorziening van eiseres tegen een beslissing waarbij de directeur der belastingen 

uitspraak doet over haar bezwaarschrift tegen een aanslag in de vennootschapsbelasting 
verwerpt het hof van beroep in het bestreden arrest de voorziening van eiseres, doet uit-
spraak volgens de procedure van de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 23 maart 1999) en 
verklaart zich bevoegd om overeenkomstig artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen over het geschil betreffende die aanslag.

Grieven
Krachtens de interpretatieve bepaling, vervat in artikel 98 van de wet van 15 maart 

1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, beslist de gewestelijke directeur 
van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar in de hoedanigheid van admi-
nistratieve overheid over de bezwaarschriften tegen de aanslagen in de vennootschapsbe-
lasting; de bij de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 geregelde voorziening in belastingzaken vormt derhalve de enige voorziening 
die tegen aanslagen in de vennootschapsbelasting kan worden ingesteld voor de rechter; 
de procedure van de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 en van artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek waarbij de kennisne-
ming van die voorziening aan het hof van beroep wordt opgedragen ontneemt, zonder dat 
daarvoor redelijke gronden voorhanden zijn, aan degenen die vennootschapsbelasting ver-
schuldigd zijn het voordeel van een volwaardige rechtspraak in twee instanties dat in de 
regel ten goede komt aan degenen die andere belastingen verschuldigd zijn en aan de an-
dere rechtzoekenden, met inbegrip van degenen te wier aanzien bestuurshandelingen ver-
richt zijn die, wat de vermogensrechtelijke gevolgen ervan betreft, van een andere aard 
zijn; die bepalingen schenden derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; door zich 

1 Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, nr. 186, met concl. O.M.; 2 nov. 2001, A.R. C.00.0582.F, 
nr. 595; te dezen, zie Arbitragehof 13 juli 2001, nr. 107/2001, Arbitragehof – A, p. 1493.
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derhalve bevoegd te verklaren om in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen over het ge-
schil, schendt het hof van beroep de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

2. Tweede middel, subsidiair ten opzichte van het eerste
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op de voorziening van eiseres tegen een beslissing waarbij de gewestelijke directeur 

van de belastingen uitspraak doet over haar bezwaarschrift tegen een aanslag in de ven-
nootschapsbelasting, verwerpt het hof van beroep bij het bestreden arrest de voorziening 
van eiseres, doet uitspraak volgens de procedure van de artikelen 278 tot 286 en 293 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en verklaart zich bijgevolg bevoegd om 
overeenkomstig artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek in eerste en laatste aanleg 
uitspraak te doen over het geschil.

Grieven.
Krachtens de interpretatieve bepaling, vervat in artikel 98 van de wet van 15 maart 

1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, beslist de gewestelijke directeur 
van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar in de hoedanigheid van admi-
nistratieve overheid over de bezwaarschriften tegen de aanslagen in de vennootschapsbe-
lasting; de bij de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) geregelde voorziening in belastingzaken vormt derhalve de enige voorziening 
die tegen aanslagen in de vennootschapsbelasting kan worden ingesteld voor de rechter ; 
de procedure van de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) waarbij  de kennisneming van de voorziening aan het hof van beroep 
wordt opgedragen en van artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek ontneemt, zonder 
dat daarvoor redelijke gronden voorhanden zijn, aan degenen die vennootschapsbelasting 
verschuldigd zijn het voordeel van een volwaardige rechtspraak in twee instanties dat in 
de regel ten goede komt aan degenen die andere belastingen verschuldigd zijn en aan de 
overige rechtzoekenden, met inbegrip van degenen te wier aanzien bestuurshandelingen 
verricht zijn die, wat de vermogensrechtelijke gevolgen ervan betreft, van een andere aard 
zijn; die bepalingen schenden derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; door zich 
derhalve bevoegd te verklaren om in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen over het ge-
schil, schendt het hof van beroep de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 375, eerste lid, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de directeur der belastin-
gen of de door hem gedelegeerde ambtenaar bij met redenen omklede beslissing 
uitspraak doet nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige;

Overwegende dat het middel de vraag opwerpt of de artikelen 377 tot 385 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vóór de wijziging ervan bij voormel-
de wet van 15 maart 1999, en artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, vóór 
de opheffing ervan bij de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke in-
richting in fiscale zaken, krachtens welke het hof van beroep in eerste en laatste 
aanleg uitspraak doet over de voorziening van de belastingschuldige tegen de be-
slissing van de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, zelfs als hun opdracht van ad-



Nr. 338 - 4.6.02 HOF VAN CASSATIE 1427 

ministratieve aard is doordat die bepalingen aan de belastingschuldige het voor-
deel ontnemen van een volwaardige rechtspraak in twee instanties dat ten goede 
komt zowel aan degenen die belastingen met een analoog economisch belang 
verschuldigd zijn als aan de rechtzoekenden te wier aanzien bestuurshandelingen 
verricht zijn die, wat de gevolgen ervan betreft, van een andere aard zijn;

Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 janua-
ri 1989 op het Arbitragehof, het Hof gehouden is aan het Arbitragehof de vraag 
te stellen die in het dictum van het arrest geformuleerd wordt, zelfs als dat Hof 
reeds herhaaldelijk over dezelfde vraag uitspraak gedaan heeft;

Over het tweede middel:
Overwegende dat, krachtens het enige artikel, tweede lid, van de wet van 12 

juni 1992 tot bekrachtiging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
artikel 377 van genoemd wetboek volgens hetwelk men van de beslissingen van 
de directeurs der belastingen en van de gedelegeerde ambtenaren een voorzie-
ning kan indienen bij het hof van beroep, op een dergelijke voorziening van toe-
passing is met ingang van het aanslagjaar 1992;

Dat uit het arrest blijkt dat eiseres haar voorziening bij het hof van beroep 
heeft ingesteld op 15 juli 1994 en dat daaruit niet blijkt dat het hof toepassing 
heeft gemaakt van artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964);

Dat het middel, nu het berust op de veronderstelling dat het arrest toepassing 
maakt van de in het Wetboek der Inkomstenbelastingen (1964) vastgestelde pro-
cedureregels, feitelijke grondslag mist;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord op de vol-

gende prejudiciële vraag:
Houden de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-

gen 1992 en artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gelet op het feit dat 
de gewestelijke directeur der belastingen of de door hem gemachtigde ambtenaar 
optreedt als bestuurlijke overheid, wanneer hij over een bezwaarschrift inzake in-
komstenbelastingen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 366 tot 375 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, een schending in van de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat die bepalingen aan degene die ven-
nootschapsbelasting verschuldigd is het voordeel ontnemen van een volwaardige 
rechtspraak in twee instanties dat ten goede komt zowel aan degenen die belas-
tingen met een analoog economisch belang verschuldigd zijn als aan de rechtzoe-
kenden te wier aanzien bestuurshandelingen zijn verricht die, wat de vermogens-
rechtelijke gevolgen betreft, van een andere aard zijn?

3 juni 2002 - 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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Nr. 339

2° KAMER - 4 juni 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING - 
VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - E.E.G.-
VERORDENING 3821/85 - OVERTREDING - OP DE STRAFVORDERING GEWEZEN VEROORDELENDE 
BESLISSING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - E.G.-
VERORDENING 3820/85 - OVERTREDING - OP DE STRAFVORDERING GEWEZEN VEROORDELENDE 
BESLISSING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

1º Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de op de strafvordering gewezen ver-
oordelende beslissing opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen  
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf omschrijven en van die waarbij de  
straf wordt bepaald1.  (Art. 149 G.W. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 
Sv.)

2º Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtre-
ding van de bepalingen van de E.E.G.-Verordening nr. 3821/85, het veroordelend vonnis 
melding maken van artikel 10 van het K.B. van 13 juli 1984, dat bepaalt dat artikel 2 van 
de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internatio-
nale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg van  
toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening en van dat 
besluit2. (Art. 149 G.W. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Sv.; Art. 2 Wet 
18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969; 
Art. 10, K.B. 13 juli 1984)

3º Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtre-
ding van de bepalingen van de E.E.G.-Verordening nr. 3820/85, het veroordelend vonnis 
melding maken van artikel 3 van het K.B. van 13 mei 1987, dat bepaalt dat artikel 2 van  
de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internatio-
nale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg van  
toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening en van dat 
besluit3. (Art. 149 G.W. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Sv.; Art. 2, Wet 
18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969; 
Art. 3 K.B. 13 mei 1987 houdende uitvoering van E.E.G.-Verordening 3820/85 van de 

1 Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F en P.00.1353.F, nr. 91.
2 Cass., 16 feb. 1993, A.R. 6635, nr. 98. Zie ook Cass., 27 okt. 1992, A.R. 3177, nr. 697, waar het 
Hof oordeelde dat op de overtredingen van de E.E.G-Verordening nr. 3821/85 die werden gepleegd 
vóór de inwerkingtreding van het K.B. van 13 juli 1984 geen straffen zijn gesteld. Het Hof bevestigde 
hierdoor de stelling dat de strafrechtelijke handhaving van de voorschriften van de E.E.G.-Verorde-
ning nr. 3121/85 het uitvaardigen van een koninklijk besluit vereist, aangezien de "blanco-strafbaar-
heid" van artikel 2 van de wet van 18 februari 1969 enkel de overtreding van een uitvoeringsbesluit 
incrimineert  en  niet  rechtstreeks  het  overtreden  van  E.E.G.-Verordening  (B.  SPRIET  en  R. 
VERSTRAETEN, "Tijdelijk ontbreken van rechtsgrond tot bestraffing van overtreding van het Europees 
transportrecht", noot onder Cass. 27 okt. 1992, R.W. 1994-95, p. 221). Dit betekent dat de strafbaar-
stelling pas ontstond bij de inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit. Het artikel 10 van het 
K.B. van 13 juli 1984 maakt derhalve een bestanddeel van het misdrijf uit, zodat dit artikel dient ver-
meld te worden in het veroordelend vonnis.
3 De redenering hernomen onder voetnoot 2 kan integraal worden toegepast op de EEG-Verordening 
3820/85 en het artikel 3 van het K.B. van 13 mei 1987.
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Raad van de Europese Gemeenschappen tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer)

(P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0706.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis nr. 1516, op 5 april 2001 in ho-

ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Het eerste en het tweede 

onderdeel van het derde middel zijn gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 149 Grondwet;
- Artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart eiser schuldig aan het ten laste gelegde transportmisdrijf 

van een inbreuk op de algemene organisatie- en controleplicht van artikel 15 van de EG-
verordening 3820/85 en van een inbreuk op de algemene toezichtplicht uit artikel 13 van 
de EG-verordening 3821/85, zonder al de toegepaste wetsbepalingen aan te duiden die de 
bestanddelen van het transportmisdrijf inhouden waarvoor veroordeeld wordt.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Een veroordeling wegens het transportmisdrijf van inbreuk op de algemene organisatie- 

en controleplicht uit artikel 15 van de sociale verordening nr. 3820/85, dient het konink-
lijk besluit van 13 mei 1987 (B.S., 4 juni 1987) en specifiek artikel 3 van dit koninklijk 
besluit van 13 mei 1987 aan te duiden, daar juist dit artikel 3 in het Belgische strafrecht de 
strafrechtelijke integratie en strafbaarstelling inhoudt van de inbreuk op de EG-verorde-
ning 3820/85 en aldus de bestanddelen van dit transportmisdrijf inhoudt.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door niet het toegepaste artikel 3 van het konink-
lijk besluit van 13 mei 1987 te vermelden, de in het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt en niet naar recht met redenen is omkleed.

2. Tweede onderdeel
Een veroordeling wegens het transportmisdrijf van inbreuk op de algemene toezichts-

plicht uit artikel 13 van de tachograafverordening 3821/85, dient het koninklijk besluit 
van 13 juli 1984 (B.S., 4 oktober 1984), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 
10 november 1987 (B.S., 19 december 1987) en specifiek artikel 10 van dit koninklijk be-
sluit van 13 juli 1984 aan te duiden, daar juist dit artikel 10 in het Belgische strafrecht de 
strafrechtelijke integratie en strafbaarstelling inhoudt van de inbreuk op de EG-verorde-
ning 3821/85 en aldus de bestanddelen van dit transportmisdrijf inhoudt.

Tevens dient het veroordelende vonnis melding te maken van artikel 13 uit de tacho-
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graafverordening 3821/85  dat  precies  de gedraging van  de algemene toezichtplicht  in 
hoofde van de werkgever omschrijft waarvoor eiser werd veroordeeld. Een vermelding 
van artikel 15, lid 5, van de tachograafverordening is terzake onvoldoende, daar deze ta-
chograafbepaling gericht is naar de bestuurders van de vrachtwagen en eiser in deze niet 
is opgetreden en ook niet vervolgd als bestuurder.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door niet het toegepaste artikel 10 van het ko-
ninklijk  besluit  van 13 juli  1984 en het  toegepaste  artikel  13 van de EG-verordening 
3821/85 te vermelden, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt. 

IV. Beslissing van het hof
1. Derde middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende  dat,  in  strafzaken,  de  veroordelende  beslissing,  om naar  het 

voorschrift van artikel 149 Grondwet en van artikel 195 Wetboek van Strafvor-
dering, met redenen te zijn omkleed, opgave moet doen van de wettelijke bepa-
lingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
omschrijven en van die waarbij de straf wordt bepaald;

Overwegende dat, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, de Koning, 
bij in ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over de weg, de spoorweg of 
de waterweg, alle vereiste maatregelen kan treffen ter uitvoering van de verplich-
tingen die voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze 
wet genomen internationale akten, welke maatregelen de opheffing en de wijzi-
ging van wetsbepalingen kunnen inhouden;

Dat, volgens artikel 2, § 1, eerste lid van die wet, de overtredingen van de be-
sluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1, strafbaar worden ge-
steld;

Dat de strafbaarheid van dit artikel 2 enkel de overtreding van een uitvoerings-
besluit  bestraft  en  niet  rechtstreeks  het  overtreden  van  de  Verordening  (EG) 
3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voor-
schriften van sociale aard voor het wegvervoer;

Overwegende dat artikel 15 van de voornoemde Verordening (EG) nr. 3820/85 
bepaalt: "1. De onderneming organiseert het werk van de bestuurders zodanig dat 
deze de desbetreffende bepalingen van deze verordening en van Verordening 
(EEG) nr. 3821/85 kunnen naleven. 2. De onderneming gaat op gezette tijden na 
of deze twee verordeningen zijn nageleefd. Wanneer overtredingen worden ge-
constateerd, neemt de onderneming de nodige maatregelen om herhaling daarvan 
te voorkomen.";

Dat die verordening zelf geen enkele strafbepaling bevat maar in artikel 17, 
eerste en tweede lid, zegt dat de Lid-Staten de op de bij overtredingen toepasse-
lijke sancties bepalen;

Overwegende dat, ter uitvoering van voornoemde bepalingen, het koninklijk 
besluit van 13 mei 1987 in zijn artikel 3 bepaalt dat artikel 2 van de voornoemde 
wet van 18 februari 1969 van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van 
voormelde verordening en van dat besluit;
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Overwegende dat hieruit volgt dat zonder de bepalingen van het voormelde 
koninklijk besluit van 13 mei 1987 de eventuele overtredingen van de bepalingen 
van Verordening 3820/85 geen misdrijf opleveren;

Dat om te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 149 Grondwet en 195, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering bij een veroordeling wegens overtreding 
van de bepalingen van Verordening 3820/85, het dan ook onontbeerlijk is dat het 
veroordelend vonnis melding maakt van artikel 3 van het koninklijk besluit van 
13 mei 1987;

Overwegende dat het bestreden vonnis dat die bepaling niet vermeldt, de arti-
kelen 149 Grondwet en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende  dat,  in  strafzaken,  de  veroordelende  beslissing,  om naar  het 

voorschrift van artikel 149 Grondwet en van artikel 195 Wetboek van Strafvor-
dering, met redenen te zijn omkleed, opgave moet doen van de wettelijke bepa-
lingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
omschrijven en van die waarbij de straf wordt bepaald;

Overwegende dat, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, de Koning, 
bij in ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over de weg, de spoorweg of 
de waterweg, alle vereiste maatregelen kan treffen ter uitvoering van de verplich-
tingen die voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze 
wet genomen internationale akten, welke maatregelen de opheffing en de wijzi-
ging van wetsbepalingen kunnen inhouden;

Dat, volgens artikel 2, § 1, eerste lid van die wet, de overtredingen van de be-
sluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1, strafbaar worden ge-
steld;

Dat de strafbaarheid van dit artikel 2 enkel de overtreding van een uitvoerings-
besluit bestraft en niet rechtstreeks het overtreden van de Verordening (EEG) 
3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer;

Overwegende  dat  volgens  artikel  13  van  de  voornoemde  Verordening  nr. 
3821/85, de werkgever en de bestuurders toezien op de juiste werking en het 
juiste gebruik van het controleapparaat en van de bestuurderskaart, indien de be-
stuurder moet rijden met een voertuig dat is uitgerust met een controleapparaat;

Dat artikel 15, lid 5, van de voornoemde Verordening (EG) nr. 3821/85 de 
voorschriften bevat die de bestuurder op het registratieblad moet aanbrengen;

Dat die verordening zelf geen enkele strafbepaling bevat maar in artikel 19, 
eerste en tweede lid, zegt dat de Lid-Staten de op de bij overtredingen toepasse-
lijke sancties bepalen;

Overwegende dat, ter uitvoering van voornoemde bepalingen, het koninklijk 
besluit van 13 juli 1984 in zijn artikel 10 bepaalt dat artikel 2 van de voornoemde 
wet van 18 februari 1969 van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van 
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voormelde verordening en van dat besluit;
Overwegende dat hieruit volgt dat zonder de bepalingen van het voormelde 

koninklijk besluit van 13 juli 1984 de eventuele overtredingen van de bepalingen 
van Verordening 3821/85 geen misdrijf opleveren;

Dat, om te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 149 Grondwet en 195, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering bij een veroordeling wegens overtreding 
van de bepalingen van Verordening nr. 3821/85, het dan ook onontbeerlijk is dat 
het veroordelende vonnis melding maakt van artikel 10 van het koninklijk besluit 
van 13 juli 1984;

Overwegende dat het bestreden vonnis dat die bepaling niet vermeldt, de arti-
kelen 149 Grondwet en 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot cassatie zonder verwijzing kun-

nen leiden; dat zij geen antwoord behoeven;
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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting hou-

dend in hoger beroep.

4 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 340

2° KAMER - 4 juni 2002

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE 
RECHERCHE - VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
DOEL.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - NOG TE 
PLEGEN MISDRIJF - PROACTIEVE RECHERCHE - NIET-PROACTIEVE RECHERCHE - ONDERSCHEID - 
CRITERIUM.

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - NOG TE PLEGEN MISDRIJF - PROACTIEVE 
RECHERCHE - BEOORDELING.

1º De in artikel 28bis, § 2 Wetboek van strafvordering voor het instellen van een proactieve  
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recherche vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming beoogt de autonomie van de 
speurder onder het toezicht en de leiding van het openbaar ministerie te stellen zodra, 
teneinde de dader van een nog te plegen misdrijf te vatten, relevante gegevens dienen  
ingezameld en verwerkt te worden, die tot het privé-leven van betrokkene behoren en die  
wegens hun vaagheid geen grond tot  een onmiddellijk  repressief  optreden opleveren. 
(Art. 28bis, § 2 Sv.)

2º Informatie over nog te plegen feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in de tijd  
en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in artikel 28bis, §  
2 Wetboek van Strafvordering bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het op-
stellen van een proces-verhaal, overeenkomstig artikel 40 van de wet van 5 augustus 
1992 op het politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen; der-
gelijke opsporingen vormen geen proactieve recherche en behoeven geen voorafgaande  
schriftelijke toestemming van het openbaar ministerie. (Art. 28bis, § 2 Sv.; Art. 40 Wet 5 
aug. 1992 op het politieambt)

3º Het staat aan de rechter om op grond van de hem overgelegde gegevens in feite te be-
oordelen of de opsporingen omtrent nog te plegen feiten al dan niet tot de proactieve re-
cherche behoren en een voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie behoe-
ven.

(M.)

Advocaat-generaal Duinslaeger heeft in substantie gezegd: 

Wat het eerste onderdeel van het enige middel betreft, waarin in essentie wordt aange-
voerd dat de opsporingen tot de proactieve recherche behoorden omdat het misdrijf bij het 
opstarten van deze opsporingen nog niet was gepleegd, dient allereerst al vastgesteld te 
worden dat dit onderdeel niet ontvankelijk is in zoverre het onderzoek ervan het Hof ver-
plicht tot een onderzoek van feiten.

Bovendien faalt dit onderdeel ook naar recht, omdat het vertrekt van een verkeerde in-
vulling van het begrip "proactieve recherche". Deze verkeerde invulling ligt in het feit dat 
het antwoord op de vraag of het misdrijf al dan niet reeds werd gepleegd, beschouwd 
wordt als het enige criterium voor het onderscheid tussen de "proactieve" en de "niet-pro-
actieve" of zogenaamd "reactieve" recherche.

Uit de omschrijving van het begrip "proactieve recherche" in artikel 28bis, § 2 Wetboek 
van Strafvordering volgt weliswaar dat de omstandigheid dat het opsporingsonderzoek be-
trekking heeft op "nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet gekende strafbare fei-
ten" een noodzakelijke voorwaarde vormt opdat er sprake zou zijn van "proactieve recher-
che". Dit gegeven is evenwel, - en het is op dit punt dat het onderdeel faalt naar recht -, 
geen voldoende voorwaarde. De wettelijke bepaling van de "proactieve recherche" houdt 
immers, behalve de hiervoor vermelde noodzakelijke voorwaarde, de gerechtelijke finali-
teit en de aard van de misdrijven, nog twee andere bijkomende voorwaarden in, waar het 
onderdeel geen enkele rekening mee houdt, met name, enerzijds, de gebrekkige informa-
tiepositie waarover politie en openbaar ministerie beschikken, te weten enkel een "redelijk 
vermoeden", en, anderzijds, de noodzaak om op grond van dit redelijk vermoeden over te 
gaan tot een zogenaamde "verkennende informatiegaring", hetgeen door de wetgever om-
schreven wordt als "het opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en 
inlichtingen".

Het is precies omwille van het uitermate delicate karakter van een dergelijke "verken-
nende informatiegaring", die, hoewel enkel gesteund wordt op een "redelijk vermoeden", 
toch aanleiding kan geven tot het binnendringen in het privé-leven van de dadergroep, dat 
de wetgever voorzien heeft in de vereiste van een voorafgaande schriftelijke toestemming 
van het openbaar ministerie.
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Opdat er sprake zou zijn van een "proactieve recherche" moet dus tegelijkertijd voldaan 
zijn aan al deze voorwaarden:  het volstaat dus niet om één enkel element uit deze om-
schrijving te lichten, met name het feit dat het misdrijf "nog niet werd gepleegd" om, lou-
ter op deze grond, te kunnen besluiten dat er sprake is van een "proactief opsporingson-
derzoek". Anders gesteld: het enkele gegeven dat het misdrijf nog niet gerealiseerd werd 
of nog niet voltrokken is, sluit niet uit dat de opsporing zich situeert binnen de "reactieve 
recherche". Het artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering geeft immers enkel een de-
finitie van de "proactieve recherche" maar sluit niet uit dat opsporingen, die slechts aan 
bepaalde elementen van deze omschrijving beantwoorden, blijven behoren tot de "niet-
proactieve recherche" waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist is.

Eerder dan bij het antwoord op de vraag of het misdrijf nu al dan niet reeds werd ge-
pleegd lijkt  het  criterium voor  het  onderscheid dus te liggen bij  de  informatiepositie, 
waarover politie en openbaar ministerie beschikken. 

Wanneer deze informatiepositie beperkt blijft tot een louter "redelijk vermoeden", dat 
een verdere "verkennende informatiegaring" noodzakelijk maakt, bevinden wij ons nog in 
de "voorfase" of in het proactieve stadium, waarbij de opsporing niet gericht is op speci-
fieke criminele feiten, maar op criminele samenwerkingsverbanden, op criminele organi-
saties of op dadergroepen waarvan "redelijk vermoed" kan worden dat zij potentiële da-
ders zijn van "nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet gekende strafbare feiten". 

Wanneer daarentegen de beschikbare informatie verder reikt dan alleen maar een rede-
lijk vermoeden, doordat deze informatie betrekking heeft op een formele telastlegging, 
waaronder dient verstaan te worden een "in de tijd en in de ruimte bepaalbaar misdrijf", 
dan is er geen nood meer aan een "verkennende informatiegaring", maar dan kan en moet 
"reactief" opgetreden worden, ook al is het misdrijf zelf op dat ogenblik nog niet voltrok-
ken en ook al heeft de informatie enkel betrekking op zogenaamde "voorbereidingshande-
lingen".

Aan de hand van de volgende twee hypothetische voorbeelden kan het onderscheid ver-
duidelijkt worden: 

Eerste voorbeeld:  wanneer vastgesteld wordt dat in verschillende omringende landen 
leden van bepaalde verenigingen (motorbendes, milieuactivisten, enz.) betrokken lijken te 
zijn in allerhande criminele activiteiten, ontstaat er een "redelijk vermoeden" dat de leden 
van gelijkaardige verenigingen, die in België actief zijn, wellicht ook bij dergelijke crimi-
nele activiteiten betrokken kunnen zijn. Op basis van dit "redelijk vermoeden" kan over-
wogen worden een verkennende informatiegaring op te starten, met het oog op het in 
kaart brengen van de verschillende verenigingen die gebeurlijk in aanmerking kunnen ko-
men, hun leden, hun activiteiten, hun contacten, hun inkomen en hun geldstromen, om op 
die wijze, in een latere fase, de daders van "nog te plegen of reeds gepleegde maar nog 
niet gekende strafbare feiten" in de meest optimale omstandigheden te kunnen vatten en 
vervolgen. Dat is een duidelijke proactieve recherche, waarvoor de voorafgaande schrifte-
lijke toelating van het openbaar ministerie vereist is.

Tweede voorbeeld:  een lid van een bende neemt deel aan een vergadering waar een 
overval wordt gepland. Na de vergadering tipt hij de politie dat deze bende in de eerstvol-
gende dagen een welbepaald wisselkantoor zal overvallen. In dit tweede voorbeeld is de 
informatie dusdanig concreet en is het misdrijf zodanig in tijd en ruimte bepaalbaar, dat 
de politie gehouden is onmiddellijk de nodige opsporingsmaatregelen te treffen en proces-
verbaal op te stellen. Hoewel de overval zelf nog niet gepleegd is hebben wij hier te ma-
ken met een niet-proactief onderzoek, waarbij, enerzijds, het stadium van het zuiver "re-
delijk vermoeden" overstegen wordt en waarbij er, anderzijds, - precies omwille van de 
beschikbare concrete informatie, - geen nood meer is aan een verkennende informatiega-
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ring, zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering. Voor een dergelijk 
opsporingsonderzoek, dat niet meer valt onder de proactieve recherche, ondanks het feit 
dat het misdrijf nog niet werd gepleegd, is dan ook geen voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van het openbaar ministerie vereist. 

De situatie in het dossier dat vandaag voorligt stemt, naar mijn oordeel, volledig over-
een met dit tweede voorbeeld. Dit is evenwel een appreciatie in feite die door de rechter 
zal dienen gemaakt te worden op grond van de gegevens die hem worden voorgelegd.

...

Conclusie:  verwerping

ARREST

(A.R. P.02.0387.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 30 januari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, 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 een middel voor. Dit middel luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 28bis, §§2 en 3, en artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering juncto arti-

kel 149 van de Grondwet;
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bepaalt:
"De beklaagde situeert de door hem vooropgestelde proactieve recherche tussen 13 ja-

nuari 2000 en de arrestatie van de beklaagden op 23 januari 2000.
De tekst van artikel 28bis, §2, van het Wetboek van Strafvordering is - zoals blijkt uit 

de talrijke artikels en commentaren - kennelijk niet zo duidelijk qua omschrijving van het 
begrip proactieve recherche.

Volgens de parlementaire werkzaamheden, voorafgaand aan de invoeging van dit arti-
kel in het Wetboek van Strafvordering, blijkt alleszins dat het doel is: 'het detecteren van 
criminele organisaties en via multidisciplinaire en projectmatige aanpak komen tot hun 
ontmanteling'.

Het is voornamelijk omwille van het brede spectrum van de proactieve recherche - die 
in essentie een opsporingstechniek is die erin bestaat en tot doel heeft om op systemati-
sche wijze belangrijke hoeveelheden informatie van verschillende aard te verzamelen, op 
te slaan en te behandelen - dat rekening gehouden wordt met het feit dat er problemen 
zouden kunnen ontstaan, waarbij de rechten van de burger kunnen in het gedrang gebracht 
worden, zodat [in] de nodige garanties dient te worden voorzien. Daarom wordt de ernst 
van dergelijke techniek, en de omzichtigheid waarmee deze dient [te worden] aangewend, 



1436 HOF VAN CASSATIE 4.6.02 - Nr. 340 

onderstreept door de wettelijke voorwaarde van de voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de procureur des Konings.

Artikel 28bis, §2 omschrijft de daden van de proactieve recherche als: '..., het opsporen, 
het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens, ...'.

Vooraleer zonodig na te gaan of de voorwaarden tot het stellen van die daden van pro-
actieve recherche is voldaan - namelijk enerzijds de doelstelling ('het vervolgen van da-
ders van misdrijven') en anderzijds de basis waarop men tot het stellen van die handelin-
gen kan overgaan ('op grond van een redelijk vermoeden ...') - dient [te worden] nagegaan 
of dergelijke daden wel degelijk werden gesteld.

In casu is het hof [van beroep] van oordeel dat dergelijke daden niet werden gesteld zo-
dat ook geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de procureur des Konings nodig 
was. 

Immers:
Zodra de B.O.B. van Kortrijk werd ingelicht via het C.B.O. diende ze meteen te reage-

ren om de daders van de drugsmokkel te vatten. Meteen werd proces-verbaal opgesteld en 
gelet op de aard en de ernst der feiten werd terecht ook de procureur des Konings inge-
licht teneinde deze toe te laten het opsporingsonderzoek te leiden en desgevallend de pas-
sende vorderingen te nemen ten aanzien van de onderzoeksrechter.

Er was geen sprake van 'het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van 
gegevens, ...'. Het enige wat hen te doen stond, en wat ook gebeurd is, was de nodige 
maatregelen treffen om de daders te vatten en daartoe de plaatsen observeren waar het 
vliegtuig zou kunnen landen.

Dergelijk optreden situeert zich volledig op het vlak van de reactieve recherche.
Waar de proactieve recherche betrekking heeft op het anticiperend speurwerk dat tot 

doel heeft in een latere fase op het gepaste ogenblik tot ontmanteling van een crimineel 
netwerk of criminele organisatie over te gaan, is er - van zodra er een klacht, vaststelling, 
een aangifte of ernstige informatie is over het plegen van welbepaalde delicten - geen 
sprake meer van anticiperend speurwerk door het opsporen, verzamelen, registreren en 
verwerken van gegevens en inlichtingen, maar dient de gerechtelijke overheid meteen te 
reageren: de fase van reactieve recherche.

Naar gelang van de omstandigheden zullen de politiediensten onder leiding van de pro-
cureur des Konings, die immers de leiding heeft over het opsporingsonderzoek en er ook 
de verantwoordelijkheid voor draagt, moeten nagaan op welke wijze passend gereageerd 
wordt, met andere woorden hoe ze meest kans maken om de daders te vatten, de bewijzen 
van het misdrijf te verzamelen, ...

Dit kan met zich brengen dat men enig geduld moet opbrengen, bepaalde plaatsen moet 
observeren -  zoals in casu - teneinde in de best  mogelijke omstandigheden en met de 
meeste kansen op slagen te kunnen interveniëren. Dergelijk optreden dringt zich vaak op 
en is geenszins te interpreteren als een fase van proactieve recherche. Het komt er enkel 
op aan een efficiënte politionele interventie mogelijk te maken.

In casu was de verkregen informatie van die aard (zeer concrete misdrijven, concrete 
gegevens betreffende de piloot en een inlichtingenbron: het C.B.O., die ernstig dient ge-
nomen) dat de politiediensten niet anders meer konden dan reageren teneinde de daders te 
vatten en ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheid.

Er was geen sprake meer van het in kaart brengen van een criminele organisatie, het 
structureel en planmatig analyseren van gegevens betreffende verdachte personen, organi-
saties, criminele activiteiten. Er diende meteen opgetreden te worden. Het is niet omdat de 
politiediensten moesten afwachten en observeren dat er sprake zou zijn van proactieve re-
cherche.
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De beklaagde gaat er kennelijk ten onrechte van uit dat bij een klacht of aangifte on-
middellijk dient te worden opgetreden derwijze dat het louter wachten op de komst van de 
verdachte en het zich daartoe bijvoorbeeld verdekt opstellen teneinde hem te kunnen vat-
ten, een daad van proactieve recherche zou zijn.

Gezien er in casu geen sprake was van proactieve recherche was er dan ook geen voor-
afgaande schriftelijke toestemming nodig van de procureur des Konings en is de strafvor-
dering ontvankelijk."

Grieven
Eerste onderdeel 
Artikel 28bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het opsporingsonder-

zoek zich uitstrekt over de proactieve recherche, en deze bepaling omschrijft de proactie-
ve recherche als het "met het doel te komen tot het vervolgen van daders van misdrijven, 
het  opsporen,  verzamelen,  registreren  en  verwerken  van  gegevens  en  inlichtingen  op 
grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het 
licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of zouden worden gepleegd in het kader 
van een criminele organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrij-
ven als bedoeld in artikel 90ter, §§2, 3 en 4, uitmaken of zouden uitmaken".

Hieruit vloeit voort dat er sprake is van proactieve recherche indien, met de bedoeling 
te komen tot het vervolgen van de daders, onderzoeksmaatregelen worden genomen die er 
toe strekken vaststellingen te doen nopens feiten welke nog niet werden gepleegd, doch 
waarvan men vermoedt dat deze in de toekomst zullen worden gepleegd.

Uit voornoemde bepaling vloeit eveneens voort dat er zelfs sprake is van proactieve re-
cherche indien, met de bedoeling te komen tot het vervolgen van de daders, onderzoeks-
maatregelen worden genomen die ertoe strekken vaststellingen te doen nopens feiten wel-
ke wel reeds werden gepleegd, doch nog niet aan het licht zijn gebracht.

Het hier bestreden arrest stelt vast dat (zesde blad, derde alinea) "uit de gegevens van 
het dossier, met name het proces-verbaal KO.60.59.100082/00 van 13 januari 2000 van de 
B.O.B. van Kortrijk, voldoende duidelijk (blijkt) dat het C.B.O. op 13 januari 2000 de 
B.O.B. van Kortrijk heeft ingelicht van het feit dat een vliegtuig, bestuurd door de tweede 
beklaagde C. J., eerstdaags zou landen op het vliegveld van Wevelgem of Moorsele en dat 
dit zou verband houden met smokkel in verdovende middelen van België naar Groot-Brit-
tannië."

Eiser in cassatie werd in verdenking gesteld en werd door het hier bestreden arrest ook 
veroordeeld wegens het bezit van heroïne bestemd voor uitvoer naar Groot-Brittannië te 
Kortrijk op 23 januari 2000.

Eiser in cassatie werd nooit in verdenking gesteld, laat staan veroordeeld, voor feiten 
die deze datum voorafgaan.

Eenieder wordt geacht onschuldig te zijn tot bewijs van het tegendeel, zodat niet kan 
aangenomen worden dat eiser in cassatie zich voorafgaand aan 23 januari 2000 schuldig 
zou hebben gemaakt aan enig misdrijf gepleegd in België of in het buitenland.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en meer bepaald uit het aanvanke-
lijk proces-verbaal van 13 januari 2000 met nummer 100.082/00, blijkt dat er observaties 
werden uitgevoerd op 15 en 16 januari 2000.

Uit voornoemd proces-verbaal blijkt eveneens dat er nazicht en navraag werd gedaan 
bij de vliegvelden te Wevelgem en Moorsele teneinde het vliegpatroon van het desbetref-
fende vliegtuig in kaart te brengen.

Daarenboven wordt in het proces-verbaal van 22 januari 2000 gerelateerd dat er "inten-
sieve contacten" plaatsvonden tussen de verbalisanten en de respectievelijke vliegvelden, 
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alsook dat de opstellers van voornoemd proces-verbaal "via observatieverslagen POSA 
Gent" werden ingelicht dat het desbetreffende vliegtuig landt te Wevelgem op 23 januari 
2000.

Derhalve werden onderzoeksdaden gesteld vooraleer de feiten waarvoor eiser in cassa-
tie werd veroordeeld, werden gepleegd, en dit met het oog te komen tot het vervolgen van 
onder meer eiser in cassatie voor deze feiten.

Het hier bestreden arrest catalogeert de handelingen van de B.O.B. Kortrijk ten onrech-
te onder de reactieve recherche, nu de reactieve recherche veronderstelt dat reeds een mis-
drijf werd gepleegd.

Het stellen van onderzoeksdaden met een gerechtelijke finaliteit voorafgaand aan het 
plegen van enig misdrijf, maakt geen reactieve recherche uit, doch is wel proactief in de 
zin van artikel 28bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering.

Het begrip 'reactief optreden' in haar gebruikelijke betekenis viseert immers het optre-
den "nadat het misdrijf is vastgesteld" (cf. C. Van Den Wyngaert, Strafrecht en strafpro-
cesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, vierde uitgave, 718), en geen misdrijf 
kan worden vastgesteld dat nog niet is gepleegd.

Het hier bestreden arrest gaat bovendien ten onrechte ervan uit dat er sprake is van re-
actieve recherche "van zodra er een klacht, vaststelling, een aangifte of ernstige informatie 
is over het plegen van welbepaalde delicten".

Immers een aangifte veronderstelt een gepleegd misdrijf (cf. R. Declercq, Beginselen 
van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 57), nu artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering enkel melding maakt van een misdaad of wanbedrijf dat "is" gepleegd.

Dan ook geen aangifte kan worden gedaan van een nog niet gepleegd misdrijf, doch en-
kel een proactieve recherche kan worden aangevat op grond van een redelijk vermoeden 
van de te plegen feiten, en dit conform de bepalingen van artikel 28bis, §2 van het Wet-
boek van Strafvordering.

Bovendien impliceert het feit dat er "ernstige informatie is over het plegen van welbe-
paalde delicten" niet dat de gevoerde recherche reactief van aard is wanneer deze delicten 
nog moeten worden gepleegd.

Immers, indien er sprake is van ernstige informatie nopens delicten welke nog moeten 
worden gepleegd, en op grond van deze informatie onderzoeksdaden worden gesteld, ge-
schiedt de recherche 'op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleeg-
de maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten', zoals omschreven in artikel 28-
bis §2 van het Wetboek van Strafvordering, zodat die recherche onder toepassing van 
deze bepaling valt en derhalve proactief is.

Indien de redenering van het hier bestreden arrest zou worden gevolgd, zou er nooit 
sprake zijn van proactieve recherche zoals bedoeld in artikel 28bis, §2 van het Wetboek 
van Strafvordering, nu op grond van deze bepaling een proactieve recherche slechts kan 
worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds ge-
pleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, in welk geval er logischer-
wijs ook sprake is van "ernstige informatie" nopens delicten welke nog moeten worden 
gepleegd, op grond waarvan volgens het bestreden (arrest?) besloten wordt tot het bestaan 
van reactieve recherche.

Derhalve tracht het bestreden arrest klaarblijkelijk een onderscheid te maken tussen een 
"ernstig vermoeden" dat een misdrijf zal worden gepleegd, en het bestaan van "ernstige 
informatie" dat een misdrijf zal worden gepleegd, hetgeen in wezen identiek is.

Een dergelijk onderscheid valt overigens nergens uit artikel 28 bis, §2, van het Wet-
boek van Strafvordering af te leiden.
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Het uitgangspunt van het bestreden arrest, met name dat het bestaan van 'ernstige infor-
matie' dat een misdrijf zal worden gepleegd leidt tot reactieve recherche, terwijl een 'ern-
stig vermoeden' dat een misdrijf zal worden gepleegd op grond van artikel 28bis, §2, van 
het Wetboek van Strafvordering aanleiding kan geven tot het voeren van proactieve re-
cherche, brengt een volstrekt willekeurig onderscheid met zich dat voor de rechtsonderho-
rige complete rechtsonzekerheid impliceert.

Het uitgangspunt van het bestreden arrest geeft dan ook een invulling aan artikel 28bis, 
§2 van het Wetboek van Strafvordering die de wetgever niet heeft gemaakt, noch heeft 
willen maken, en die tot gevolg heeft dat een door de wetgever essentieel geacht principe 
- met name dat het stellen van onderzoeksdaden naar nog te plegen strafbare feiten met de 
bedoeling te komen tot vervolging van de daders ervan, enkel kan geschieden mits vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van een magistraat van het Openbaar Ministerie - vol-
strekt wordt uitgehold.

Het hier bestreden arrest, door te oordelen dat er geen sprake zou zijn geweest van pro-
actieve recherche in de zin van artikel 28bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering ter-
wijl vaststaat dat onderzoeksdaden met een gerechtelijke finaliteit plaatsvonden vooraf-
gaand aan het plegen van een strafbaar feit, schendt derhalve deze laatste bepaling (schen-
ding van artikel 28bis, §2, van het Wetboek van Strafvordering).

Dienvolgens vermocht het hier bestreden arrest niet de strafvordering ontvankelijk te 
verklaren, nu deze gesteund is op een proactief onderzoek zonder dat hiervoor vooraf-
gaand schriftelijk de toestemming werd verleend door het Openbaar Ministerie.

Nergens blijkt uit de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan, dat conform artikel 
28bis,  §2 van het Wetboek van Strafvordering het Openbaar Ministerie schriftelijk en 
voorafgaand haar toestemming heeft verleend met de proactieve recherche.

Bovendien, nadat eiser in cassatie de onontvankelijkheid van de strafvordering had op-
geworpen voor de Correctionele Rechtbank van Kortrijk, stelde het Openbaar Ministerie 
in haar besluiten van 15.05.2000 deze toelating mondeling te hebben gegeven.

Artikel 28bis, §2, van het Wetboek van Strafvordering stipuleert dat het instellen van 
een proactieve recherche "voorafgaande schriftelijke toestemming" behoeft.

Uit de voorbereidende werkzaamheden omtrent voornoemde bepaling blijkt dat het de 
uitdrukkelijke wil van de wetgever is geweest het gebrek aan voorafgaande schriftelijke 
toestemming te sanctioneren met de onontvankelijkheid van de strafvordering (cf. Parl. St. 
Kamer, nr. 857/17-96/97, 66 en 67), hierin gevolgd door de doctrine (cf. o.m. C. Caliman, 
'Le contrôle judiciaire sur les informations recueillies lors des investigations proactives', 
in Custodes (de proactieve recherche), 1999, 81).

Immers enkel een schriftelijke toestemming maakt een controle a posteriori van het be-
staan van een voorafgaande toestemming van het Openbaar Ministerie mogelijk, zodat het 
schriftelijk karakter, net zoals bij de huiszoeking, een op straffe van nietigheid voorge-
schreven voorwaarde uitmaakt.

Derhalve werd de strafvordering ten onrechte ontvankelijk verklaard (schending van ar-
tikel 28bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering).

Het hier bestreden arrest stelt ten onrechte en dit ten overvloede dat "de bekomen infor-
matie van die aard (was) ... dat de politiediensten niet anders meer konden dan reageren 
teneinde de daders te vatten en ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheid" 
(bestreden arrest, achtste blad, derde alinea).

Immers in de conclusie van het Openbaar Ministerie van 15.05.2000, neergelegd ter zit-
ting van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk erkent de vervolgende instantie uitdruk-
kelijk dat de observaties plaatsvonden "bij gebrek aan nadere gegevens" (eerste pagina).

Het feit dat de observaties plaatsvonden "bij gebrek aan nadere gegevens", is niet vere-
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nigbaar met de vaststelling van het bestreden arrest dat "de politiediensten niet anders 
meer konden dan reageren teneinde de daders te vatten en ter beschikking te stellen van 
de gerechtelijke overheid".

De bewijskracht van een akte wordt geschonden wanneer deze wordt geïnterpreteerd op 
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, of door geen acht te slaan op 
de volledige inhoud ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur-
gerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Artikel 149 van de Grondwet impliceert de principiële verplichting om te antwoorden 

op elk middel dat bij conclusie wordt aangebracht, zodat de rechter die veroordeelt op 
strafgebied, moet antwoorden op de conclusies betreffende de strafvordering.

Het bestreden arrest gaat van de (foutieve) veronderstelling uit dat de recherche, waar-
van zij vaststelt dat ze werd gevoerd vanaf 13 januari 2000, een reactief karakter kent.

Eiser in cassatie wees er in zijn beroepsconclusie op dat een reactief optreden een reeds 
gepleegd, en op grond van artikel 28bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering zelfs een 
reeds aan het licht gebracht misdrijf veronderstelt.

Eiser in cassatie, die werd vervolgd voor een misdrijf dat zich situeert op 23 januari 
2000, stelde zich in zijn beroepsconclusie de vraag op grond waarvan men dan wel op 13 
januari 2000 zou hebben kunnen spreken van een 'aan het licht gebracht' misdrijf.

Eiser in cassatie stelde wat dit betreft meer bepaald de vraag wat dan wel het verschil is 
tussen een aan het licht gebracht misdrijf enerzijds, en een misdrijf waarvan men ver-
moedt dat het werd gepleegd anderzijds, zoals bepaald in artikel 28bis, §2 van het Wet-
boek van Strafvordering (cf. beroepsconclusie eiser in cassatie, p. 3, randnummer 5, derde 
alinea).

Het hier bestreden arrest antwoordt geenszins op deze vraagstelling (schending van ar-
tikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Artikel 28bis §3 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de opsporingshande-

lingen, behoudens de wettelijke uitzonderingen, geen enkele dwangmaatregel mogen in-
houden noch schending inhouden van individuele rechten en vrijheden.

Artikel  8 van het Europees Verdrag van 4 november  1950 tot  bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op 
eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, alsook 
dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefe-
ning van dit recht dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving 
nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 
welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafba-
re feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 6 van voornoemd verdrag, waarborgt voor eenieder het recht op een eerlijk pro-
ces.

Het natrekken van iemands handel en wandel, onder meer door het intensief onderzoe-
ken van diens vliegpatroon, waardoor aan het licht komt wanneer en waar zich die per-
soon bevindt en wanneer hij zich naar welke plaats begeeft, maakt een inbreuk op het 
recht van privé-leven.

Het komt de openbare macht niet toe, behoudens de uitzonderingen vervat in artikel 8 
van voornoemd verdrag en de gebeurlijke wettelijke uitzonderingen, te controleren wan-
neer en naar waar een persoon zich verplaatst.
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De gevoerde onderzoekshandelingen, gelet op artikel 8 van voornoemd verdrag, verei-
sen derhalve een wettelijke basis, welke thans ontbreekt (schending van artikel 8 van het 
Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden en van artikel 28bis, §3 van het Wetboek van Strafvordering).

Het komt de openbare macht weliswaar toe de nodige maatregelen te nemen teneinde 
de openbare veiligheid te vrijwaren en het plegen van strafbare feiten te voorkomen, doch 
zulks vereist, wanneer hiertoe maatregelen dienen te worden genomen die een inbreuk uit-
maken op het privé-leven van burgers, de controle van een magistraat.

Meer bepaald is de tussenkomst van een magistraat vereist ter vrijwaring van het recht 
op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 6 van voornoemd verdrag, en ter 
controle van de wettelijkheid en loyauteit van de bewijsgaring.

Bij gebrek aan controle en toezicht van een magistraat bij het voeren van een onderzoek 
naar nog te plegen feiten, waarbij technieken worden aangewend die een inbreuk uitma-
ken op individuele rechten en vrijheden kan eiser in cassatie geen eerlijk proces worden 
gewaarborgd (schending van artikel 6 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van artikel 
28bis, §3 van het Wetboek van Strafvordering).

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat het middel in zoverre het onderzoek ervan het Hof verplicht 

tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 

onder proactieve recherche moet worden verstaan, met het doel te komen tot het 
vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren 
en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden 
van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare 
feiten, en die worden of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als be-
doeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, uitmaken of zouden uitmaken;

Dat die regeling met de daarin vereiste voorafgaande schriftelijke toelating be-
oogt de autonomie van de speurder onder het toezicht en de leiding van het open-
baar ministerie te stellen zodra, teneinde de dader van een nog te plegen misdrijf 
te vatten, relevante gegevens dienen ingezameld en verwerkt te worden, die tot 
het privé-leven van de betrokkene behoren en die wegens hun vaagheid geen 
grond tot een onmiddellijk repressief optreden opleveren; 

Dat evenwel informatie over nog te plegen feiten, die dusdanig concreet is dat 
die feiten een in de tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, geen verband 
houdt met de in § 2 bedoelde gegevensverwerking maar verplicht tot het opstel-
len van een proces-verbaal overeenkomstig artikel 40 van de wet van 5 augustus 
1992 op het politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewij-
zen; dat die opsporingen geen proactieve recherche vormen en geen voorafgaan-
de geschreven toestemming behoeven;

Overwegende dat het aan de rechter staat om op grond van de hem overgeleg-
de gegevens dit in feite te beoordelen; 
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Overwegende dat het onderdeel in zoverre het uitgaat van de onderstelling dat 
opsporingen in verband met een nog niet-gepleegd misdrijf enkel bij wijze van 
proactieve recherche na de voorafgaande geschreven toestemming van de be-
voegde magistraat kunnen geschieden, faalt naar recht;

Overwegende  dat  voor  het  overige,  de  appèlrechters  de  conclusie  van  het 
openbaar ministerie van 15 mei 2000 niet uitleggen, mitsdien de bewijskracht er-
van niet miskennen;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest met de redenen die in het middel worden 

aangehaald, eisers conclusie beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel 
Overwegende het onderdeel, dat is afgeleid uit de vergeefs in het eerste onder-

deel beweerde miskenning van de bepalingen met betrekking tot de proactieve 
recherche, niet ontvankelijk is;

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;

C. Beslissing tot onmiddellijke aanhouding
Overwegende dat als gevolg van de verwerping van het cassatieberoep, het be-

streden arrest kracht van gewijsde heeft; dat het cassatieberoep tegen de beslis-
sing van onmiddellijke aanhouding geen voorwerp meer heeft;

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

4 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. J. Meese, Gent.

Nr. 341

2° KAMER - 5 juni 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — EINDBESLISSING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING - EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
- TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
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EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - TOEZICHT VAN 
HET HOF - GRENZEN.

1º en 2° Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatiebe-
roep instelt tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij hij, onder vigeur van de Wet 
12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opspo-
ringsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, naar de correctionele rechtbank is verwe-
zen, is het toezicht van het Hof beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het  
vonnisgerecht1.

(V. en B.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop : 

...

M.b.t. de cassatieberoepen tegen de beschikking van 15 sept. 1999 moet worden vast-
gesteld dat de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht zijn nageleefd.

Eiser L.B. voert evenwel een middel tegen die verwijzingsbeschikking aan. Maar het 
Hof kan er m.i. geen acht op slaan omdat het geen verband houdt met de voormelde re-
gels.

De bestreden beschikking is immers gewezen onder vigeur van de Wet 12 maart 1998 
tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en 
het gerechtelijk onderzoek.

Vóór de inwerkingtreding van die wet strekte het toezicht van het Hof zich weliswaar 
uit tot de formele geldigheid van de beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht 
aanhangig was gemaakt2. Sinds de inwerkingtreding van de wet zijn het toezicht van het 
Hof, en, bijgevolg, de middelen die aangevoerd kunnen worden door de beklaagde die, na 
de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking van 
de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht heeft verwezen, echter beperkt tot de regels 
betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.

Die regel vloeit voort uit het onderling verband tussen de nieuwe artt. 135, § 2, en 416, 
tweede lid Sv., waaruit volgt dat de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwij-
zing van de zaak hoger beroep kan instellen in geval van onregelmatigheden, verzuimen 
of nietigheden betreffende de beschikking tot verwijzing zelf, en dat hij onmiddellijk cas-
satieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
over dat hoger beroep uitspraak doet.

Als de inverdenkinggestelde geen hoger beroep tegen een dergelijke beslissing instelt, 
is de beschikking van de raadkamer, wat dat betreft, geen in laatste aanleg gewezen be-
slissing. Het cassatieberoep tegen die beschikking is derhalve niet ontvankelijk en het Hof 
kan bijgevolg de formele geldigheid ervan niet meer nagaan. Het Hof gaat uitsluitend na 
of de raadkamer de bevoegdheidsregels heeft toegepast.

Het Hof heeft reeds in die zin uitspraak gedaan in twee arresten die nog niet zijn gepu-
bliceerd, behalve op de internetsite van het Hof3.

Te dezen heeft eiser L.B. betoogd dat hij niet regelmatig is opgeroepen om gehoord te 
worden door de raadkamer, die uitspraak moest doen over de regeling van de rechtsple-
ging, en dat het voormelde onderzoeksgerecht bijgevolg de zaak heeft onderzocht in zijn 

1 Zie concl. O.M. 
2 Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.0118.N, nr. 559.
3 Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1172.F, nr. 653, en de noot J.S.; 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 
674.
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afwezigheid, zonder dat er een debat op tegenspraak was gehouden.

Toen hij ervan kennisnam, had hij tegen die beschikking evenwel hoger beroep kunnen 
instellen om een desbetreffende onregelmatigheid, verzuim of nietigheid aan te voeren.

Krachtens art. 135, § 3, eerste lid, Sv., gaat de termijn van vijftien dagen waarbinnen 
hoger beroep tegen een dergelijke beschikking moet worden ingesteld, weliswaar in op de 
dag waarop zij is gewezen; overmacht vormt evenwel een uitzondering op die regel4. Dat 
is het geval wanneer de laattijdigheid van het hoger beroep het gevolg is van een van de 
wil van appellant onafhankelijke gebeurtenis die hij niet kon voorzien of voorkomen5.

Er moet dus worden vastgesteld dat eiser, te dezen, geenszins het recht is ontzegd om 
hoger beroep in te stellen tegen de bestreden beschikking, die, bijgevolg, geen in laatste 
aanleg gewezen beslissing is.

...

Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0318.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen van beide eisers zijn gericht, wat het ene betreft, tegen 

een beschikking van 15 september 1999 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik en, wat het andere betreft, tegen een arrest van 8 februari 
2002 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...);
B. Op de cassatieberoepen van L.B.: 
1. Op het cassatieberoep tegen de beschikking van 15 september 1999: 
a. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij eiser naar 

de correctionele rechtbank verwezen wordt wegens de telastleggingen A.9.a, c en 
d, A.9.b, A.10.a tot f, A.10.h, A.10.i en A.10.1, A.11.e tot h, A.11.i en A.13.a tot 
d: 

Overwegende dat het cassatieberoep, met betrekking tot de bij arrest van 8 fe-
bruari 2002 bevolen vrijspraak van eiser van de telastleggingen A.9.a, c en d, 
A.9.b. (verbeterd), A.10.a tot f, A.10.i en A.10.l, A.11.e tot h, A.11.i (verbeterd) 
en A.13.a tot d, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

b.  In zoverre het  cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing waarbij eiser 
naar de correctionele rechtbank verwezen wordt wegens de telastleggingen K.36, 
K.37, K.38, K.39 tot K.45, K.47 en K.48, K.51, K.54 tot K.56, K.57, K.58, L.63 
tot L.72, L.74, L.78, L.84, L.85 tot L.88;

4 Cass., 9 sept. 1987, A.R. 5797, nr. 17.
5 Cass., 11 april 1990, A.R. 7812, nr. 481.
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Overwegende dat, wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de straf-
vordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking van de raadkamer waarbij 
hij,  onder vigeur van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de straf-
rechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk on-
derzoek, naar de correctionele rechtbank is verwezen, het toezicht van het Hof 
beperkt is tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht;

Overwegende dat die regels zijn nageleefd;
Overwegende dat het Hof geen acht kan slaan op het middel dat eiser in zijn 

memorie aanvoert, dat evenwel geen verband houdt met die regels;
2. Op het cassatieberoep tegen het arrest van 8 februari 2002: 
a. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser vrij-

spreekt van de telastleggingen A.9.a,  c en d,  A.9.b.  (verbeterd),  A.10.a tot  f, 
A.10.h, A.10.i en A.10.l, A.11.e tot h, A.11.i (verbeterd) en A.13.a tot d;

Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is;

b. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij eiser ver-
oordeeld wordt wegens de telastleggingen K.36, K.37, K.38 (verbeterd), K.39 tot 
K.45, K.47 en K.48, K.51 (verbeterd), K.54 tot K.56, K.57 (verbeterd), K.58, 
L.63  tot  L.72,  L.74,  L.78,  L.84,  L.85  (nauwkeuriger  gekwalificeerd  en 
verbeterd), en L.86 tot L.88;

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

5 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. Draps.

Nr. 342

2° KAMER - 5 juni 2002

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN - 
VERSCHILLENDE AANGEVOERDE MIDDELEN - ONBEPERKTE CASSATIE OP GROND VAN EEN MIDDEL - 
GEVOLG.

Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van de burgerlijke partijen, op grond van een mid-
del van de eiseressen het bestreden arrest onbeperkt vernietigt, in zoverre het uitspraak  
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen die de eiseressen tegen de verweerders, be-
klaagden, hebben ingesteld, heeft het zijn rechtsmacht m.b.t. de cassatieberoepen van 
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de eiseressen volledig uitgeoefend en is het daarna ingestelde verzoek om uitspraak te  
doen over een ander, door de eiseressen ingesteld middel, niet ontvankelijk. 

(Landsbond der Christelijke Mutualiteiten e.a. T. U. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop : 

In zijn arrest van 14 feb. 2001 heeft het Hof het bestreden arrest van het Hof van Be-
roep te Brussel van 7 sept. 2000 zonder voorbehoud vernietigd, in zoverre het uitspraak 
had  gedaan  over  de  door  de  verzoekers  tegen  de  verweerders  ingestelde  burgerlijke 
rechtsvorderingen.

Het Hof heeft zijn rechtsmacht aldus volledig uitgeoefend, omdat de niet-beperkte cas-
satie zich uitstrekt tot het geheel van de beslissingen van het bestreden arrest over de bur-
gerlijke rechtsvordering van de verzoekers.

Dat was anders geweest, als de cassatie ruimer had kunnen zijn en het Hof, dat ver-
zuimd zou hebben uitspraak te doen over een middel dat tot ruimere cassatie had kunnen 
leiden, zijn rechtsmacht niet volledig had uitgeoefend1.

Te dezen kan de vernietiging, op het cassatieberoep van de eiseressen, niet meer wor-
den uitgebreid, omdat uit geen enkel gegeven blijkt dat het Hof zich aan enig verzuim 
schuldig heeft gemaakt door geen uitspraak te doen op het door hen aangevoerde vijfde 
middel. Volgens mij kan de vordering dus niet worden aangenomen2.

Daarenboven is het m.i. wenselijk te beklemtonen dat, zoals verweerder F.U. in zijn 
memorie van antwoord geschreven heeft, de partijen zich, wat de burgerlijke rechtsvorde-
ring van de verzoekers betreft, t.g.v. die vernietiging terug in dezelfde toestand bevinden 
zoals die vóór de uitspraak van het bestreden arrest bestond. Bijgevolg is de rechter op 
verwijzing geenszins gebonden door de beslissing die op de strafvordering is gewezen3.

Conclusie: verwerping van het verzoekschrift.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0483.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Albert Fettweis in zijn verslag en op de conclusie van ad-

vocaat-generaal Raymond Loop;
Gelet op het verzoekschrift tot 'herstel van een verzuim', dat op de griffie van 

het Hof is ontvangen en als volgt is gesteld: 
"De verzoekers hebben de eer het arrest, dat op 7 september 2000, op tegenspraak, is 

gewezen door de veertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel, zitting houdende in 
correctionele zaken, aan het toezicht van uw Hof voor te leggen.

Uw Hof heeft bij arrest van 14 februari 2001 (P.00.1350/1353/1363.F) het bestreden ar-
rest vernietigd, in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de door de verzoeksters tegen 
de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.

De verzoeksters hadden in de memorie tot staving van hun cassatieberoep vijf cassatie-

1 Cass., 1 dec. 1993, A.R. P.93.0490.F, nr. 492.
2 Zie Cass., 30 april 1999, A.R. C.99.0118.N, nr. 253.
3 Cass., 6 maart 1967 (A.C., 1967, 844); 18 aug. 1970 (A.C., 1970, 1042), en 3 juni 1975 (A.C., 1975, 
1046).
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middelen voorgesteld.
De eerste vier middelen oefenden kritiek uit op het arrest, in zoverre het hun vorderin-

gen niet gegrond had verklaard om de op de bladzijden 233 tot 235 van dat arrest opge-
somde redenen, onder de titel 'wat de vorderingen van de burgerlijke partijen betreft, in 
zoverre zij tegen (de verweerders) zijn gericht'.

Uw Hof heeft het tweede middel aangenomen, op grond dat artikel 97 van de wet van 9 
augustus 1963 de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de verplichting oplegde de pres-
taties terug te vorderen die zij in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen ten onrechte hadden uitgekeerd, dat die regels niet waren 
gewijzigd bij artikel 150 van de wet van 22 februari 1998 en dat, ten slotte, de schade op 
grond waarvan een burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld voor de strafgerech-
ten op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, niet is beperkt tot hun eigen 
schade maar ook betrekking heeft op de schade veroorzaakt door de uitgaven gedragen 
door het stelsel die de fondsen geleverd heeft, en die werden gebruikt om de betaling van 
de ten onrechte uitgekeerde prestaties uit te voeren zodat de appèlrechters zich onwettig 
hadden beperkt tot de vaststelling dat de verzoeksters geen eigen schade hadden geleden, 
om de vordering van dezen ongegrond te verklaren.

Uw Hof hoefde, in zoverre, het eerste, derde en vierde middel niet meer te onderzoe-
ken, aangezien zij niet tot ruimere cassatie hadden kunnen leiden.

Het vijfde middel, dat hieronder als volledig weergegeven wordt beschouwd, had daar-
entegen een onderscheiden draagwijdte. Het zou weliswaar bij gebrek aan belang niet-ont-
vankelijk zijn geweest, als uw Hof niet een van de voorgaande middelen had aangeno-
men. De hierin geuite kritiek was afgeleid uit de schending van artikel 3 van het konink-
lijk besluit nr. 143 van 30 december 1982, zoals het op het ogenblik van het geschil van 
toepassing was, en van de artikelen 24 van de programmawet van 30 december 1988 en 
12 van de programmawet van 6 juli 1989.

Daarin werd het arrest verweten te hebben beslist dat de laboratoria van klinische biolo-
gie, vóór 1 januari 1990, niet hoefden te voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 van het 
koninklijk besluit nr. 143 om aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van hun 
prestaties door het RIZIV, en het tijdperk van de misdrijven, met betrekking tot de telast-
leggingen I en F - waarop de burgerlijke rechtsvorderingen van de verzoeksters waren ge-
grond -, bijgevolg te hebben beperkt tot de periode tussen 31 december 1989 en 16 april 
1992. De aangevochten redenen waren vermeld op de bladzijden 84 tot 87, 232 en 233 
van het bestreden arrest, waarbij was beslist dat de vorderingen van de verzoeksters niet 
ontvankelijk waren voor de feiten die niet waren opgenomen in de aldus verbeterde en be-
perkte telastleggingen.

Gezien deze beperking van het tijdperk van de misdrijven - waarbij aldus de periode 
van 1 juli tot 31 december 1989 uitgesloten wordt -, is hun rechtsvordering tot vergoeding 
van de schade die zij in die periode hebben geleden door het stelsel dat de fondsen heeft 
geleverd die gebruikt werden voor de ten onrechte betaalde prestaties, niet aanhangig ge-
maakt bij de rechter op verwijzing, ondanks het dictum dat de bestreden beslissing, op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verzoeksters, volledig vernietigt.

OM DIE REDENEN,
verzoekt de ondergetekende advocaat bij het Hof, voor de verzoeksters, dat het u beha-

ge, Dames, Heren, om uitspraak te doen over het vijfde middel dat is voorgesteld tot sta-
ving van hun cassatieberoep van 27 oktober 2000 en het toe te wijzen binnen de grenzen 
van het belang van de burgerlijke partijen, het voormelde arrest aldus te vernietigen, in 
zoverre het het tijdvak van de misdrijven, voor de telastleggingen I tot F, heeft beperkt tot 
de periode tussen 31 december 1989 en 16 april 1992, en de burgerlijke rechtsvordering 
van de verzoeksters bijgevolg niet-ontvankelijk heeft verklaard, in zoverre deze betrek-



1448 HOF VAN CASSATIE 5.6.02 - Nr. 342 

king had op de periode van 1 juli tot 31 december 1989; te bevelen dat van het te wijzen 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het arrest van 14 februari 2001; de kos-
ten ten laste van de Staat te laten. (get.)Cécile Draps".

Gelet op het arrest van het Hof van 14 februari 2001, gewezen in de zaken die 
op  de  algemene  rol  zijn  ingeschreven  onder  de  nummers  P.00.1350.F, 
P.00.1353.F en P.00.1363.F;

Overwegende dat het voormelde arrest, op grond van het tweede, door de eise-
ressen aangevoerde middel, het bestreden arrest van 7 september 2000 onbeperkt 
heeft vernietigd, in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de door de eiseressen 
tegen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;

Dat het Hof zijn rechtsmacht met betrekking tot de cassatieberoepen van de ei-
seressen aldus volledig heeft uitgeoefend en het  verzoek, dat  ertoe strekt  uit-
spraak te horen doen over hun vijfde middel, niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de vordering;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

5 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. Draps, Wouters en Verschueren, Brussel.

Nr. 343

1° KAMER - 6 juni 2002

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN T.A.V. 
DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA 
ECHTSCHEIDING - TEGENVORDERING TOT ECHTSCHEIDING NOG HANGENDE - VASTSTELLING 
UITKERING.

Aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen vooraleer over de tegenvordering  
tot echtscheiding uitspraak wordt gedaan, kan een provisionele onderhoudsuitkering wor-
den toegekend op grond van art. 301 B.W., die overeenkomstig dat artikel wordt begroot,  
vermits het huwelijk ontbonden is1. (Art. 301 B.W.)

(K. T. T.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs :

(...)

II.2. Wat betreft het tweede middel.

II.2.1. In het eerste en derde onderdeel voert eiser aan dat de vordering betreffende de 
provisionele onderhoudsuitkering niet kan worden gekoppeld aan het criterium van de ge-

1 Zie Cass., 21 dec. 1995, A.R. nr. C.93.0187.N, A.C., 1995, nr. 563. 
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lijkwaardige levensstandaard, doch wel aan het gemeenrechtelijk criterium, vermits de te-
geneis tot echtscheiding nog hangende is, en aldus niet alle voorwaarden vervuld zijn om 
een aanspraak te kunnen maken op een uitkering op grond van artikel 301 van het B.W. 
met als referentiestandaard de gelijkwaardige levensstandaard.

De aangevoerde grieven falen naar recht.

Uw Hof oordeelde in een arrest van 21 december 1995 ( Cass., 21 december 1995, 
A.C., 1995, nr. 563) immers dat de appèlrechter artikel 301 van het B.W. niet schendt 
door bij het toekennen van een voorlopige uitkering na echtscheiding, zich te richten naar 
de levensstandaard van de partijen tijdens het gemeenschappelijk leven. Uw Hof ging er 
in bedoelde casus van uit dat de provisionele onderhoudsuitkering wordt toegekend op 
grond van artikel 301 B.W. en dat dit dan ook dient te gebeuren volgens de normen van 
dit artikel.

Aldus verwierp het Hof het standpunt van een deel van de rechtsleer welke er, zoals ei-
ser in cassatie, voor pleitte bij het begroten van een provisioneel onderhoudsgeld na echt-
scheiding, uit te gaan van het criterium van de behoeftigheid als zijnde de referentiestan-
daard voor de toepassing van de gemeenrechtelijke onderhoudsplicht (Zie J. ROODHOOFT, " 
Strekt de provisionele onderhoudsuitkering ertoe een gelijkwaardige levensstandaard te 
waarborgen?", noot onder Cass., 21 december 1995, E.J., 1996, 96 en "De referentiestan-
daard inzake de provisionele onderhoudsuitkering", noot onder Gent, 30 januari  1992, 
R.W., 1993-94, 616-617 en de verwijzingen aldaar).

De rechtspraak van Uw Hof dient te worden bijgetreden nu het niet logisch voorkomt 
om in de gegeven  omstandigheden  terug  te  grijpen naar  de  gemeenrechtelijke  onder-
houdsnormen en plichten.

De artikelen 205 e.v. van het B.W. voorzien immers niet in een onderhoudsplicht van 
echtgenoten jegens elkaar, zoals bedoeld in artikel 301 B.W.

Indien een provisioneel onderhoudsgeld zou worden toegekend op grond van artikel 
208 e.v. B.W., zou zulks overigens een risico inhouden voor de onderhoudsuitkeringsge-
rechtigde echtgenoot die uiteindelijk na behandeling van de tegeneis onschuldig blijkt. De 
onschuldige echtgeno(o)t(e) zou dan een verhoging moeten vorderen tot op de hoogte van 
de gemeenschappelijke levensstandaard voor de periode tijdens dewelke het onderhouds-
geld hem/haar slechts voorlopig werd toegekend.

Het hof heeft in casu overigens uitdrukkelijk de redenen opgegeven waarom het de me-
ning was toegedaan dat artikel 301 B.W. wel degelijk kon worden toegepast op de vorde-
ring van verweerster (bestreden arrest, blz. 6) om vervolgens, aan de hand van de criteria 
die het arrest weergeeft, het bedrag te bepalen waarover verweerster zou moeten beschik-
ken om in haar onmiddellijke nood te kunnen voorzien teneinde een gelijkwaardige le-
vensstandaard aan te houden.

Het arrest is aldus oordeelkundig gemotiveerd, zonder dat het de artikelen 205bis, 208 
en 301, § 1, van het B.W. schendt.

(...)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.01.0292.N)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens de voorziening als volgt worden samengevat: 
Verweerster heeft een vordering ingesteld tot echtscheiding op grond van be-

paalde feiten en eiser heeft een tegeneis ingesteld. Bij vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen van 7 november 1995 heeft de rechtbank de 
echtscheiding op hoofdvordering uitgesproken en een getuigenverhoor bevolen 
betreffende de tegeneis. Verweerster heeft bij exploot van 5 december 1995 eiser 
gedagvaard in kort geding tot betaling van een onderhoudsgeld van 250.000 BEF 
per maand.

Op 17 mei 1996 heeft verweerster haar vordering aangepast en op grond van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek een provisionele uitkering gevraagd van 
250.000  BEF.  De  voorzitter  heeft  een  provisionele  uitkering  toegekend  van 
35.000 BEF. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft in het bestreden arrest de 
provisionele uitkering na echtscheiding bepaald op 70.000 BEF per maand.

IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 205bis, 208, 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming veroordeelt eiser om aan verweerster 

als provisionele uitkering de som van 70.000 BEF per maand te betalen, betaalbaar op 
voorhand en draagbaar, gekoppeld aan het indexcijfer, vanaf 3 januari 1996, op volgende 
gronden:  dat bij de bestreden beschikking een nauwkeurige analyse werd gedaan van de 
rechtsprincipes die van toepassing zijn wanneer één van de echtgenoten de echtscheiding 
in zijn voordeel heeft bekomen en aanspraak maakt op een uitkering na echtscheiding ter-
wijl nog geen uitspraak is gedaan over de vordering tot echtscheiding van de andere echt-
genoot; dat in casu rekening moet worden gehouden met het feit dat de echtscheiding wel-
iswaar in het voordeel van verweerster werd uitgesproken maar dat de echtscheidingspro-
cedure nog niet definitief is daar de eis van eiser nog steeds hangende is zodat de gebeur-
lijk toe te kennen uitkering provisioneel is, wat betekent dat zij slechts voorlopig wordt 
toegestaan en eventueel zal moeten worden terugbetaald indien de echtscheiding nadien in 
het voordeel van eiser wordt uitgesproken; dat daarom ook moet worden onderzocht wat 
de onmiddellijke noden zijn van verweerster en haar terugbetalingsmogelijkheden; (...) 
dat de echtgenote, die de echtscheiding heeft bekomen, in gelijkwaardige levensvoorwaar-
den moet kunnen leven als tijdens het huwelijk en in casu derhalve over voldoende mid-
delen moet kunnen beschikken om in haar onmiddellijke behoeften te kunnen voorzien; 
dat partijen een zeer aanzienlijk jaarlijks inkomen genoten dat in België belastingvrij was, 
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en dat geen rekening hield met de inkomsten van eiser in Nederland; ook het verslag op-
gesteld door notaris D.G. in opdracht van de Vrederechter van Merksem toont aan dat par-
tijen een zeer aanzienlijk vermogen hadden, voornamelijk in hoofde van eiser die opti-
maal gebruik maakte van de mogelijkheden voor Nederlanders om in eigen land fiscaal 
vriendelijke constructies op te stellen en bovendien gebruik te maken van de Belgische 
wetgeving om in België niet belast te worden op die zogenaamde "vreemde" inkomsten; 
uit dat verslag blijkt overduidelijk dat het gezin over zeer ruime inkomsten beschikte; dat 
verweerder  dienvolgens terecht  doet  gelden dat  partijen een luxueuze levensstandaard 
hadden; dat rekening houdend met alle aangehaalde elementen, het bedrag waarover ver-
weerster zou moeten kunnen beschikken om in haar onmiddellijke nood te kunnen voor-
zien teneinde een gelijkwaardige levensstandaard aan te houden, bepaald moet worden op 
100.000 BEF per maand; dat moet worden aangenomen dat zij door haar eigen bedrijf in 
"relatiegeschenken" destijds iets moet hebben kunnen verdienen, wat geraamd wordt op 
15.000 BEF per maand; dat de inkomsten die eiser verwerft of moet kunnen verwerven uit 
zijn verschillende vermogensbestanddelen, uit zijn pensioen en uit zijn activiteiten, ge-
raamd moet worden op minstens 250.000 BEF netto per maand; dat rekening moet wor-
den gehouden met het bedrag van 20.000 BEF dat hij beweert aan zijn eerste echtgenote 
te betalen; dat daarom een bedrag van 70.000 BEF als provisionele uitkering na echtschei-
ding verantwoord is en de grenzen van het bepaalde in artikel 301 van het Burgerlijk Wet-
boek niet overtreft.

Grieven
(...)
2.3. Derde onderdeel
Het bestreden arrest heeft ten onrechte de aan verweerster toegekende provisionele uit-

kering getoetst aan de gemeenschappelijke levensstandaard van partijen om de daartoe 
vereiste onmiddellijke noden van verweerster te bepalen. Vermits de tegeneis tot echt-
scheiding van eiser nog hangende was, stond de schuld van eiser niet definitief vast en 
alle voorwaarden van toepassing van de criteria, voorzien in artikel 301, §1, van het Bur-
gerlijk Wetboek waren niet verenigd, zodat de uitkering van verweerster niet diende vast-
gesteld op grond van de gemeenschappelijke levensstandaard van partijen, maar wel op 
grond  van de gemeenrechtelijke  onderhoudsplicht,  met  als  criterium de onmiddellijke 
nood van verweerster (schending van de artikelen 205bis, 208, 301, §1, van het Burgerlijk 
Wetboek). Daarbij sluit het feit dat niet blijkt dat verweerster tijdens het samenleven met 
haar eigen inkomsten en vermogen moest bijdragen in de kosten van het huishouden, niet 
uit dat voor het bepalen der onmiddellijke noden van verweerster wel met haar eigen in-
komsten rekening moet gehouden worden, te meer eiser staande hield dat zij reële inkom-
sten had en in staat was een professionele activiteit uit te oefenen. Dientengevolge is de 
bestreden beslissing niet  wettelijk gerechtvaardigd (schending van de artikelen 205bis, 
208, 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat een tijdens een hangende procedure tot echtscheiding over-

eenkomstig de artikelen 205 en volgende van het Burgerlijk Wetboek toegeken-
de onderhoudsuitkering, geen uitwerking meer heeft vanaf de dag waarop de be-
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slissing van echtscheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand;

Dat aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen vooraleer over de 
tegenvordering tot echtscheiding uitspraak wordt gedaan, een provisionele uitke-
ring op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek kan worden toege-
kend; 

Dat, vermits het huwelijk is ontbonden, die uitkering overeenkomstig hetzelfde 
artikel wordt begroot; 

Overwegende dat het arrest dat het bedrag bepaalt waarover verweerster zou 
moeten kunnen beschikken om in haar onmiddellijke nood te kunnen voorzien 
teneinde  een  gelijkwaardige  levensstandaard  aan  te  houden,  de  aangewezen 
wetsbepalingen niet schendt;

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

6 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Waûters, waarnemend voorzitter –Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten:  mrs. Houtekier en Maes.

Nr. 344

1° KAMER - 7 juni 2002

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK - VERHINDERING VAN DE EFFECTIEVE EN PLAATSVERVANGENDE 
RECHTERS - TOEGEVOEGDE ADVOCAAT - VOORWAARDEN.

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTERLIJKE 
ORGANISATIE - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK - VERHINDERING VAN DE 
EFFECTIEVE EN PLAATSVERVANGENDE RECHTERS - TOEGEVOEGDE ADVOCAAT - VOORWAARDEN.

1º en 2° Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van 
de orde, kan het rechtscollege van de rechtbank alleen voltallig maken als niet alleen alle  
rechters, maar ook alle plaatsvervangende rechters van die rechtbank zijn verhinderd1.  
(Artt. 321 en 322 Ger.W.)

(D. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0413.F)

1 Cass., 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 283.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 maart 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan. 
Het eerste is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden vonnis vermeldt dat het is gewezen door "mevr. Fr. Verheggen, waarne-

mend voorzitter, mevr. Marie-Hélène Swinnen, toegevoegd rechter, Mr. J.M. Sini, geassu-
meerd rechter (artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek)".

Grieven
Artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de rechtbanken van eerste aan-

leg de verhinderde rechter kan vervangen worden door een andere rechter en, als er niet 
genoeg plaatsvervangende rechters zijn, de voorzitter van de kamer, om de rechtbank vol-
tallig te maken, een of twee, op het tableau van de Orde ingeschreven advocaten die ten 
minste dertig jaar oud zijn, kan oproepen om zitting te nemen.

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de voorzitter van de 
vierde kamer van de rechtbank, alvorens mr. J.M. Sini op te roepen om zitting te nemen, 
heeft vastgesteld dat alle rechters en alle plaatsvervangende rechters verhinderd waren. De 
loutere vermelding van artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek maakt het ontbreken van 
die vaststelling niet goed. De rechtbank is derhalve niet wettig samengesteld (schending 
van artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek). Het Hof verkeert minstens in de onmoge-
lijkheid na te gaan of het rechtscollege dat de zaak behandeld en in beraad genomen heeft 
regelmatig was samengesteld (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, naar luid van artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek, in 

de rechtbanken van eerste aanleg, de verhinderde rechter kan vervangen worden 
door een andere rechter, door een toegevoegde rechter of door een plaatsvervan-
gende rechter en, als er niet genoeg plaatsvervangende rechters zijn, de voorzitter 
van de kamer, om de rechtbank voltallig te maken, een of twee, op het tableau 
van de Orde ingeschreven advocaten die ten minste dertig jaar oud zijn, kan op-
roepen om zitting te nemen;

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat op de terechtzitting van de 
rechtbank van eerste aanleg van 14 september 1999 waarop de zaak werd behan-
deld en op de terechtzitting van 1 maart 2000 waarop het bestreden vonnis werd 
uitgesproken, de zetel onder meer was samengesteld uit "J.M. Sini, geassumeerd 
rechter (artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek)";

Dat evenwel uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
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alle rechters, toegevoegde en plaatsvervangende rechters, op die data verhinderd 
waren;

Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of het rechtscolle-
ge dat de zaak behandeld en in beraad genomen heeft, regelmatig was samenge-
steld;

Dat het middel 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 Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting hou-

dende in hoger beroep.

7 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 345

1° KAMER - 7 juni 2002

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SCHADEVERZEKERINGEN - 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN - GRONDSLAG - BEGINSEL VAN SCHADEVERGOEDING - 
BEGRIP.

De schadeverzekering, inzonderheid de aansprakelijkheidsverzekering, berust op het be-
ginsel van schadevergoeding ingevolge hetwelk de prestatie van de verzekeraar ertoe  
strekt het vermogen van de verzekerde te vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan 
doordat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt ten gevolge van de totstandkoming 
van het risico1; in dat verband maakt het niet uit of de getroffene al dan niet over een 
rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar beschikt2.  (Verzekeringswet; Art. 19 Wet 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

(FORTIS AG N.V. T. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI e.a.)

ARREST (vertaling)

1 J-L FAGNART, "Droit des assurances", dl. 2, P.U.B., 1999, p. 96; P. LALOUX, "Traité des assurances 
terrestres en droit belge", Bruylant, 1994, nr. 43; J. VAN RYN en J. HEENEN "Principes de droit com-
mercial", Bruylant, 1965, p. 22; H. CLAASSENS, "Assurances indemnitaires, assurances de dommages 
et assurances de choses: dispositions générales" in "La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance  
terrestre, sous la direction de M. FONTAINE et J.M. BINON", Bruylant, 1993, p. 113. 
2 L. SIMONT, "L'action directe de la victime d'un accident automobile contre l'assureur du propriétaire 
de celui-ci", R.C.J.B., 1962, p.465.
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(A.R. C.00.0438.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 13 januari 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 6, 1131 en 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 9°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, dat is titel XVIII van 

boek III van het Burgerlijk Wetboek, dat in de Hypotheekwet is ingevoegd bij artikel 1 
van de wet van 24 mei 1937, en, voor zoveel als nodig, schending van die bepaling zoals 
zij, bij artikel 13 van de wet van 16 maart 1994, opnieuw is ingevoegd in de Hypotheek-
wet m.b.t. de verzekerings-overeenkomsten waarop de wet van 25 juni 1992 niet van toe-
passing is;

- artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1, 4, 5, 6, 20, inzonderheid eerste lid, en 22 van de wet van 11 juni 1874 

op de landverzekeringen;
- de artikelen 1, I, 37, 38, 39, 41, 51, 77, 78, 86, 87, 139, 148 en 149 van de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 1 tot 3 van het koninklijk besluit van 
24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt eerst vast "dat (verweerder) vergoeding vordert voor de voor hem scha-

delijke gevolgen van een medische fout die begaan is door C. J., die door (eiseres) is ver-
zekerd en door een arbeidsovereenkomst (met verweerster) is verbonden; dat (verweer-
ster) bijkomend tegen de verzekeringsonderneming van (eiseres) een vordering tot vrijwa-
ring heeft ingesteld; (...) dat de fout vaststaat en niet wordt betwist; dat de betrokken ge-
neesheer die dienst had op de spoedgevallen, op vrijdag 10 juli 1992 na 19 uur, een radio-
grafie verkeerd heeft geïnterpreteerd waarbij zij een botbreuk niet opmerkte die iedere 
normaal waakzame en oplettende geneesheer die in dezelfde omstandigheden verkeert, 
zeker had moeten zien; (...) dat C. J. haar werkzaamheden verrichtte in het burgerlijk zie-
kenhuis te Charleroi in het raam van een arbeidsovereenkomst die zij op 28 september 
1991 met (verweerster) was aangegaan, in de hoedanigheid 'van haar opleiding van ge-
neesheer-specialist in de heelkunde'; dat die arbeidsovereenkomst - waarvan de omschrij-
ving niet wordt betwist en die niet onverenigbaar is met de therapeutische vrijheid waar-
over de geneesheren moeten blijven beschikken - gesloten is voor een periode van een 
jaar, van 1 oktober 1991 tot 30 september 1992"; dat de arbeidsovereenkomst van 28 sep-
tember 1991 een artikel 10 bevat dat als volgt is gesteld "de dokter moet een verzeke-
ringspolis voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid hebben afgesloten en het bewijs 
daarvan aan de administratieve directie leveren"; dat "C. J. de tekst aanvoert van artikel 
18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot de slotsom 
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komt dat de tegen haar ingestelde vordering niet gegrond is",
Het beslist vervolgens (1) dat de door verweerder ingestelde vordering tot schadever-

goeding niet gegrond is in zoverre zij gericht is tegen dokter C. J., die "zich beslist" be-
roept "op de vrijstelling van aansprakelijkheid die artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten haar toekent" en (2) dat verweerster de door ver-
weerder geleden schade moet vergoeden "ingevolge het onweerlegbare vermoeden dat op 
(haar) rust krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek",

ten slotte verklaart het arrest de vordering die verweerder heeft ingesteld tegen eiseres, 
de verzekeraar van de geneesheer, in beginsel gegrond en het wijst de vordering tot vrij-
waring toe die (verweerster), de werkgever van de geneesheer, heeft ingesteld tegen eise-
res, en bijgevolg veroordeelt het eiseres, in solidum met (verweerster), tot betaling van 
een provisionele schadevergoeding aan verweerder en veroordeelt het die eiseres om (ver-
weerster) te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen haar worden uitgesproken,

het steunt die beslissing op de volgende gronden:  "de verzekeraar dekte de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid voor haar medische werkzaamheden van een jonge stagiaire, die 
met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verbonden was door een arbeids-
overeenkomst waarvan hij de bewoordingen zeker kende; in die context kan men moeilijk 
staande houden dat de (verzekerings)onderneming (d.i eiseres) die beroepshalve met die 
materie vertrouwd is, ermee zou hebben ingestemd om, tegen betaling van wellicht aan-
zienlijke  premies,  een overeenkomst  zonder  werkelijke  draagwijdte  te  sluiten;  in  casu 
houdt zij echter staande dat zij het risico niet dient te dekken omdat, volgens haar, artikel 
10 van de arbeidsovereenkomst nietig is en artikel 18 van de wet (van 3 juli 1978) van 
dwingend recht is; krachtens dat artikel 18 kan de verzekerde geneesheer weliswaar niet 
persoonlijk tot schadevergoeding gehouden zijn, als hij aanvoert dat hij beslist geen zware 
fout noch een gebruikelijke lichte fout heeft begaan, maar zulks belet niet dat de onrecht-
matige daad blijft bestaan, net als de schadelijke gevolgen ervan die moeten worden ver-
goed; de werknemer, ook al komt zijn aansprakelijkheid op grond van voornoemd artikel 
18 niet in het gedrang, blijft betrokken bij het geschil, of het nu gaat om het bestaan zelf 
van de fout of om de wijze waarop de benadeelde derde vergoed moet worden; niets belet 
bijgevolg dat een werknemer, ongeacht de bewoordingen van artikel 18 van de wet, een 
verzekeringsovereenkomst sluit voor de verschuldigde schadevergoeding die voortvloeit 
uit  zijn eigen eventuele  onrechtmatige  daad,  hetgeen,  in  bepaalde gevallen,  met name 
voor hem de garantie zou inhouden dat iedere benadeelde derde wordt vergoed, bijvoor-
beeld in het geval van onvermogen van zijn werkgever (wat hier niet het geval is); in be-
ginsel belet niets dat een geneesheer, ook al werkt hij in het kader van een arbeidsover-
eenkomst, zich persoonlijk verzekert tegen de mogelijke risico's die gepaard gaan met zijn 
medische werkzaamheden of met de mogelijke fouten of tekortkomingen die genoemde 
werkzaamheden impliceren; het feit dat de werknemer-geneesheer die verzekering sluit, 
betekent niet noodzakelijk dat hij zodoende en in 't algemeen, ervan afziet om zich, in 
voorkomend geval, persoonlijk te beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid die hij 
ingevolge artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 geniet; in casu kan enkel een dergelijke 
wilsuiting van de geneesheer, met de daarmee gepaard gaande toestemming van de verze-
keraar, aan de polis een werkelijke draagwijdte en betekenis verlenen; ongeacht de be-
woordingen van artikel 18 van de wet, had C. J. er een vaststaand belang bij om persoon-
lijk een verzekering af te sluiten tot dekking van de risico's uit  haar beroepsactiviteit, 
waarbij (eiseres) zelf ermee heeft ingestemd om, welbewust, die risico's te dekken; die 
verzekeringsovereenkomst,  ook  al  wordt  zij  door  de  werkgever  opgelegd,  impliceert 
geenszins dat de geneesheer in het algemeen ervan afziet zich te beroepen op het voordeel 
van artikel 18, noch (zie hoger) dat er sprake zou zijn van een contractuele vrijstelling van 
de wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever jegens eventuele benadeelde derden; er 
kan niet worden betwist en er wordt niet betwist dat de getroffene hier beschikt over een 
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rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar; jegens de verzekeraar van de geneesheer 
moet (verweerders) vordering in beginsel ontvankelijk en gegrond worden verklaard; met 
betrekking tot de vordering tot vrijwaring van verweerster, stelde C. J. (verweerster) te 
werk in het kader van een arbeidsovereenkomst, hetgeen voor een openbare instelling niet 
zo gebruikelijk is, en hier verantwoord wordt door de bijzondere kenmerken van de activi-
teiten van de jonge geneesheer, die verplicht was lastige wachtdiensten te lopen maar te-
vens een opleiding mocht volgen in het kader van een stage in de heelkunde; aldus meen-
de (verweerster) dat zij die jonge geneesheer ertoe moest verplichten persoonlijk een ver-
zekeringsovereenkomst te sluiten voor de schade die zij in het kader van haar werkzaam-
heid in haar dienst op onrechtmatige wijze zou kunnen veroorzaken, maar waarvoor, we-
gens het dwingend karakter van de wet (artikel 18) haar eigen aansprakelijkheid jegens de 
benadeelde derde vanzelfsprekend niet kan vervallen (bijvoorbeeld in geval van onvermo-
gen van de verzekeraar - wat hier niet het geval is - zou alleen de werkgever tot vergoe-
ding zijn gehouden); in die uitlegging heeft die clausule zin, is zij rechtmatig en dus gel-
dig; die clausule (artikel 10 van de overeenkomst) bevat een derdenbeding, in die zin dat 
de werknemer-verzekerde, toen hij de polis afsloot, ten gunste (van verweerster) bedon-
gen heeft, waarbij de verzekeringsmaatschappij hoorde te weten dat (die verweerster) de 
enige was die bij een schadegeval wettig tot vergoeding zou zijn gehouden, aangezien 
haar verzekerde de bewoordingen van artikel 18 van de wet mocht aanvoeren; de door de 
werkgever tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot vrijwaring moet dus worden toe-
gewezen".

Grieven
De voornoemde redenen kunnen ten minste op drie wijzen worden uitgelegd. Ze kun-

nen betekenen, in de eerste uitlegging, dat artikel 10 van de arbeidsovereenkomst dokter 
C. J. ertoe verplichtte haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en dat de 
overeenkomst die dokter J. met eiseres, in uitvoering van voornoemd artikel 10, had ge-
sloten, wel degelijk ertoe strekte de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de genees-
heer te verzekeren; ofwel, tweede uitlegging, dat artikel 10 van de arbeidsovereenkomst 
dokter C. J. ertoe verplichtte op eigen kosten, ten voordele van de eventuele slachtoffers 
van haar lichte, niet gebruikelijke beroepsfouten, een overeenkomst betreffende een scha-
deverzekering te sluiten, zodat de overeenkomst die dokter C. J. met eiseres, ter uitvoe-
ring van voornoemd artikel 10 heeft gesloten, geen verzekering van haar beroepsaanspra-
kelijkheid was maar wel een verzekeringsovereenkomst voor rekening van derden, die er-
toe strekte die getroffenen te garanderen dat zij vergoed zouden worden voor hun schade 
uit fouten waarvoor dokter J. zelf niet aansprakelijk kon worden gesteld ingevolge de vrij-
stelling die artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 haar toekende; of nog, derde uitlegging, 
dat artikel 10 van de arbeidsovereenkomst de werknemer ertoe verplichtte op zijn kosten 
een verzekering te sluiten die de aansprakelijkheid moest dekken die de werkgever, in zijn 
hoedanigheid van opdrachtgever kon oplopen ingevolge artikel 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, wegens lichte, niet gebruikelijke fouten van de werknemer in de uit-
oefening van zijn arbeidsovereenkomst. Bijgevolg strekte de overeenkomst die dokter C. 
J. met eiseres had gesloten ertoe, althans ten dele, de burgerlijke aansprakelijkheid te dek-
ken die de werkgever, ingevolge voornoemd artikel 1384, derde lid, kon oplopen.

(...)
2. Tweede onderdeel
Burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeringen zijn, zowel onder vigeur van de wet van 

11 juni 1874 als onder vigeur van de wet van 25 juni 1992, verzekeringen die vallen onder 
het beginsel van openbare orde, beginsel van schadevergoeding genaamd; bij dergelijke 
verzekeringen moet de prestatie van de verzekeraar samenvallen met de mate waarin de 
verzekerde belang heeft, welk belang noodzakelijk een economisch belang is dat in geld 
moet kunnen worden geraamd. Wanneer het beginsel van schadevergoeding wordt toege-
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past op het specifieke domein van de verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid, 
betekent het dat de verbintenis van de verzekeraar enkel ertoe kan strekken het vermogen 
van de verzekerde te vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan doordat zijn aansprake-
lijkheid wettelijk in het gedrang komt; anders gezegd, de burgerlijke-aansprakelijkheids-
verzekeraar kan krachtens de verzekeringsovereenkomst enkel ertoe verplicht worden eni-
ge prestatie te leveren ingeval de aansprakelijkheid van zijn verzekerde wettelijk in het 
gedrang komt. Zelfs in de gevallen waarin de getroffene over een rechtstreekse vordering 
tegen de verzekeraar beschikt, kan deze zijn dekking weigeren op grond dat de aansprake-
lijkheid van zijn verzekerde jegens de getroffene niet wettelijk in het gedrang is gekomen; 
m.a.w., de rechtstreekse vordering van de getroffene verhindert de toepassing van het be-
ginsel van schadevergoeding niet en doet evenmin afbreuk van de noodzaak van vermo-
gensbelang aan de zijde van de verzekerde; bijgevolg kon het arrest, in de eerste uitleg-
ging, nadat het had beslist dat dokter C. J., met toepassing van artikel 18 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vrijgesteld was van iedere aansprakelijk-
heid jegens de tweede verweerder, niet naar recht beslissen dat eiseres, ingevolge de ver-
zekeringsovereenkomst  die  ertoe  strekte  de  burgerlijke  beroepsaansprakelijkheid  van 
voornoemde C. J. te dekken, verplicht was, enerzijds, om verweerder te vergoeden en, an-
derzijds, om (verweerster) te vrijwaren voor elke veroordeling die tegen haar werd uitge-
sproken. De bestreden beslissing is niet naar recht verantwoord door de overweging dat de 
werknemer, wanneer hij de uit artikel 18 voortvloeiende onschendbaarheid geniet, "be-
trokken blijft bij het geschil, of het nu gaat om het bestaan zelf van de fout of om de wijze 
waarop de benadeelde derde vergoed moet worden". Het door het arrest aldus bedoelde 
belang kan immers enkel een moreel belang zijn, en geen economisch belang, dat in geld 
kan worden geraamd; bijgevolg heeft het arrest, door eiseres te veroordelen om, ingevolge 
een verzekeringsovereenkomst inzake burgerlijke aansprakelijkheid, bepaalde prestaties te 
verlenen, ook al kon de aansprakelijkheid van haar verzekerde wettelijk niet in het ge-
drang komen, in de eerste uitlegging, het beginsel van openbare orde miskend, volgens 
hetwelk bij de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeringen, net als bij elke andere scha-
deverzekering, het belang van de verzekerde een vermogensbelang moet zijn en niet een 
louter moreel belang (schending van de artikelen 1, 4, 5, 6 en 20, inzonderheid eerste lid, 
van de wet van 11 juni 1874, waarin inzake schadeverzekeringen het beginsel van schade-
vergoeding is neergelegd en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 1, I, 37, 
38, 39, 51, 77, 78 en 139 van de wet van 25 juni 1992). In zoverre het arrest die oplossing 
lijkt te verantwoorden met de overweging "dat kan niet worden betwist en niet wordt be-
twist dat de getroffene beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar" 
miskent het bovendien de draagwijdte van de rechtstreekse vordering waarover het slacht-
offer van een ongeval op grond van de wet van 25 juni 1992 beschikt (schending van de 
artikelen 86 tot 87 van de wet van 25 juni 1992).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel: 
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat "C. J. overeenkomstig de 

bewoordingen van artikel 10 van de arbeidsovereenkomst (...) voor haar burger-
lijke beroepsaansprakelijkheid door (eiseres) was verzekerd" en vermeldt dat "in 
beginsel niets belet dat een geneesheer, ook al werkt hij in het kader van een ar-
beidsovereenkomst, zich persoonlijk verzekert tegen de mogelijke risico's die ge-
paard gaan met zijn medische werkzaamheden of met de mogelijke fouten of te-
kortkomingen die genoemde werkzaamheden impliceren";

Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat het hof van beroep geoor-
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deeld heeft dat de verzekeringsovereenkomst tussen eiseres en dokter J. ertoe 
strekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer te dekken;

Overwegende dat zowel uit de bepalingen van de wet van 11 juni 1874 op de 
landverzekeringen als uit die van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst volgt dat de schadeverzekering, en met name de aansprake-
lijkheidsverzekering, berust op het beginsel van schadevergoeding ingevolge het-
welk de prestatie van de verzekeraar ertoe strekt het vermogen van de verzekerde 
te vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan doordat zijn aansprakelijkheid in 
het gedrang komt ten gevolge van de totstandkoming van het risico; dat het in 
dat verband niet uitmaakt of de getroffene al dan niet over een rechtstreekse vor-
dering tegen de verzekeraar beschikt;

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat dokter J. een beroepsfout 
heeft begaan maar beslist dat die fout noch een zware fout is, noch een lichte 
fout die bij haar gewoonlijk voorkomt en dat die geneesheer, bijgevolg, krach-
tens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
vrijgesteld was van iedere persoonlijke aansprakelijkheid jegens verweerder, het 
slachtoffer van de fout;

Overwegende dat het bestreden arrest, door te vermelden dat "de werknemer, 
ook al komt zijn aansprakelijkheid op grond van voornoemd artikel 18, niet in 
het gedrang, betrokken blijft bij het geschil, of het nu gaat om het bestaan zelf 
van de fout of om de wijze waarop de benadeelde derde vergoed moet worden" 
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
Wat de overige grieven betreft: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderde-

len die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest leidt tot de vernieti-

ging van het arrest van 18 mei 2000, dat het gevolg ervan is;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om verweer-
der te vergoeden en om verweerster te vrijwaren voor de veroordeling die tegen 
haar wordt uitgesproken, en vernietigt, in die mate en in zoverre het uitspraak 
doet over de kosten van verweerders rechtsvorderingen tegen eiseres en verweer-
ster, het arrest van 18 mei 2000;

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 Luik.

7 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –Ver-
slaggever:  de h. Echement – Gelijkluidende  conclusie van de h. De Riemaecker, advo-
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caat-generaal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en Houtekier.

Nr. 346

1° KAMER - 7 juni 2002

NATUURRAMP - RECHTSTREEKSE SCHADE - BEGRIP.

Het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in art. 1, § 1 W. 12 juli 1976 betreffende het her-
stel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, impliceert  
het bestaan van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het scha-
deveroorzakend feit en de schade zelf1. (Art. 1, § 1 Wet 12 juli 1976)

(BELGISCHE STAAT T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0630.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 

veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest bevestigt de bestreden beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld om aan 

verweerder een bedrag van 82.069 BEF te betalen ter vergoeding van de schade die zijn 
voertuig op 14 september 1998 te Welkenraedt heeft opgelopen door een overstroming ten 
gevolge van intense regenval, na te hebben vastgesteld "dat vaststaat dat: 

- de place des Combattants te Welkenraedt gelegen is binnen de bij het koninklijk be-
sluit bepaalde zone;

- de place des Combattants te Welkenraedt was bedekt met een laag water van 40 centi-
meter ten gevolge van de regen;

... bovendien uit de door de partijen neergelegde stukken, en met name uit de foto's en 
plannen, blijkt dat:  

- de brandweerlui de openbare verlichting hebben onderbroken in de nacht van 13 op 
14 september 1998;

1 Zie Cass., 5 okt. 2000, A.R. C.98.0448.F, nr. 521 en concl. adv.-gen. HENKES. 



Nr. 346 - 7.6.02 HOF VAN CASSATIE 1461 

- op 14 september 1998, om 4 uur 's ochtends, [verweerder] met zijn wagen dat plein is 
opgereden om zich naar zijn werk te begeven in de rue de la Gare;

- de motor van het voertuig liep schade op ten gevolge van het regenwater waarmee het 
plein overstroomd was;

- gelet op de staat van een naburige straat en de rand van de plaats normaal rijden er 
mogelijk is met een waterhoogte van 10 cm.

[...]
dat, ook al was iedereen in het onderhavige geval op de hoogte van de regenval, uit de 

neergelegde stukken niet blijkt dat de inwoners werd aanbevolen voorzorgs- en bescher-
mingsmaatregelen te treffen, dat het hun afgeraden werd zich met hun wagen te verplaat-
sen en dat waarschuwingsborden zijn aangebracht aan de ingang van het overstroomde 
plein;

dat (verweerder), door een weg te volgen die hij verplicht was te volgen wegens de rij-
richtingen, om zich naar zijn werk te begeven op een zeer vroeg ochtenduur op een ogen-
blik dat het openbaar vervoer niet rijdt, zich niet schuldig heeft gemaakt aan nalatigheid 
of onvoorzichtigheid;

dat (verweerder), zoals elke weggebruiker in België, ervan mocht uitgaan dat passende 
borden worden geplaatst wanneer een gedeelte van de openbare weg ongeschikt wordt 
voor het verkeer ten gevolge van regenval die al vele uren voordien was begonnen en het 
water had doen stijgen tot 40 cm hoog;

dat de door (verweerder) geleden schade het rechtstreekse gevolg is van een natuur-
ramp en dat de autoriteiten hebben verzuimd de gevolgen ervan te beperken door tijdig de 
nodige maatregelen te treffen".

Grieven
Het bovenvermelde artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 bepaalt dat alleen "de 

rechtstreekse schade ..." aan private goederen, veroorzaakt door natuurverschijnselen die 
als een algemene ramp worden beschouwd, aanleiding kunnen geven tot een financiële te-
gemoetkoming van eiser.

Het begrip "rechtstreekse schade" impliceert  dat voor de financiële tegemoetkoming 
door de Staat is vereist dat er tussen het schade veroorzakende feit (de ramp) en de schade 
zelf een oorzakelijk verband, zonder tussenschakel, zoals de zelfs schuldeloze daad van de 
getroffene, bestaat.

Te dezen heeft het arrest vastgesteld dat verweerder die met zijn wagen op weg naar 
zijn werk, de place des Combattants (te Welkenraedt) is opgereden, dat het water op dit 
plein 40 centimeter hoog stond en dat de motor van zijn voertuig schade opliep.

Bijgevolg is niet de overstroming de rechtstreekse oorzaak van de schade van verweer-
der maar diens beslissing om geen rechtsomkeer te maken en zijn weg voort te zetten.

Bijgevolg verklaart het arrest ten onrechte dat de door verweerder geleden schade het 
rechtstreekse gevolg is van de natuurramp.

Bijgevolg schendt het arrest het bepaalde in voornoemd artikel 1, §1, van de wet van 12 
juli 1976, nu het eiser veroordeelt om aan verweerder een vergoeding voor de schade aan 
diens voertuig te betalen, terwijl het tevens vaststelt dat hij vrijwillig de place des Com-
battants is opgereden die overdekt was met een laag water van 40 cm.

...
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat naar luid van artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 be-
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treffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen, tot een financiële tegemoetkoming van de Staat aanleiding geeft 
de rechtstreekse, materiële en zekere schade aan private, lichamelijke, roerende 
en onroerende goederen;

Overwegende dat het begrip rechtstreekse schade impliceert dat er tussen het 
schadeveroorzakend feit en de schade zelf een oorzakelijk verband zonder tus-
senschakel bestaat;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder "met zijn wagen [...] [het] 
plein is opgereden om zich naar zijn werk te begeven [en] dat de motor van het 
voertuig schade opliep ten gevolge van het regenwater waarmee het plein over-
stroomd was";

Overwegende dat het hof van beroep, nu het op grond van die vaststellingen 
beslist "dat de door [verweerder] geleden schade het rechtstreekse gevolg is van 
een natuurramp", de in het middel aangevoerde wetsbepaling schendt;

Dat het middel 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

7 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –Ver-
slaggever:  de h. Echement – Gelijkluidende  conclusie van de h. De Riemaecker, advo-
caat-generaal – Advocaat:  mr. De Bruyn.

Nr. 347

1° KAMER - 7 juni 2002

1º GEMEENTE - PARKEERGELD - BIJKOMENDE VERORDENINGEN - 
GOEDKEURINGSTOEZICHT.

2º GEMEENTE - PARKEERGELD - BIJKOMENDE VERORDENINGEN - BEKENDMAKING.

1º Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de verordeningen betreffende het parkeer-
geld voor motorrijtuigen aan het goedkeuringstoezicht; die verordeningen zijn enkel aan 
het algemeen vernietigings- of schorsingstoezicht onderworpen, of aan de regels inzake 
het toezicht na beroep. (Artt. 264 en 265 Nieuwe Gemeentewet; Artt. 13 tot 27 Decr.W.-
Gew. 20 juli 1989)

2º Behoudens vernietiging of schorsing zijn de verordeningen betreffende het parkeergeld  
voor  motorrijtuigen in  hun geheel  en terstond uitvoerbaar zodra  ze  goedgekeurd  zijn 
overeenkomstig art. 112 Gemeentewet; bijgevolg dient in de bekendmaking ervan de be-
slissing van de toezichthoudende overheid niet te vermeld te worden.  (Art. 112 Nieuwe 
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Gemeentewet)

(STAD LUIK N.V. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0039.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 juni 1999 in laatste aan-

leg gewezen door de vrederechter van het tweede kanton te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 112, 114, 264 en 265 van de nieuwe Gemeentewet gecodificeerd bij het ko-

ninklijk besluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;
- artikelen 13 tot 27 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 20 juli 1989 hou-

dende inrichting van het toezicht op de gemeenten, de provincies en op de intercommuna-
les van het Waalse Gewest;

- artikelen 3 en 12 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

- het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toe-
gestaan parkeergeld in te voeren;

- artikelen 5, 27.3 en 70.2.1.3° e) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement van de politie over het wegverkeer;

- artikelen 1 tot 4, 7 tot 10 en 15 van de politieverordening door de gemeenteraad van 
Luik aangenomen op 24 januari 1994 genaamd: "règlement coordonné de police et de re-
devance relatif au plan de stationnement payant";

- artikelen 1 tot 3 van de politieverordening door de gemeenteraad van Luik aangeno-
men op 2 mei 1994, genaamd:  "règlement complémentaire de police de la circulation rou-
tière relatif au stationnement payant sur les voiries régionales";

- artikelen 149 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld "dat eiseres (...) verweerders veroordeling vor-

dert tot betaling van een bedrag van 2.500 BEF als parkeergeld;
dat (zij) haar vordering steunt op het gecoördineerd reglement inzake politie en par-

keergeld betreffende het betalend parkeren dat op de zitting van 24 januari 1994 door de 
gemeenteraad van Luik is aangenomen;

(...) dat verweerder in hoofdorde aanvoert dat eiseres niet aantoont dat zij artikel 112 
van de Gemeentewet en het koninklijk besluit tot uitvoering heeft nageleefd zodat het ge-
meentereglement van 24 januari 1994 geen verbindende kracht kan hebben; (...) dat arti-
kel 112 van de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd op 8 april 1991, 
bepaalt dat de reglementen van de gemeenteraad worden bekendgemaakt door middel van 
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een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement vermeldt, de datum van de beslis-
sing waarbij het werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toe-
zichthoudende overheid;

dat de aanplakbrief tevens de plaats of plaatsen vermeldt waar de tekst van het regle-
ment of de verordening ter inzage ligt van het publiek;

dat volgens artikel 114, tweede lid, van dezelfde wet de bekendmaking en de datum van 
bekendmaking van deze reglementen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal 
daartoe gehouden register op de bij koninklijk besluit bepaalde wijze;

dat het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 met name bepaalt dat de bekendmaking 
en de datum van bekendmaking van de reglementen moeten blijken uit de aantekening in 
een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register; dat de aantekening in 
het register geschiedt op de eerste dag van de bekendmaking van het reglement; dat de 
aantekening gedateerd en ondertekend wordt door de burgemeester en de gemeentesecre-
taris;

(...) dat (eiseres) een 'getuigschrift van bekendmaking' van 26 januari 1994 overlegt dat 
door de burgemeester is ondertekend en dat vermeldt dat een bericht over het besluit van 
de gemeenteraad van 24 januari 1994 houdende goedkeuring van het reglement inzake po-
litie en parkeergeld betreffende het betalend parkeren, op deze dag overeenkomstig het 
vereiste van de wet is bekendgemaakt;

dat (eiseres) eveneens een afschrift overlegt van een bladzijde van het register dat over-
eenkomstig het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 is gehouden; dat onder nummer 14 
is vermeld dat de burgemeester van de stad Luik bevestigt dat het bericht en het besluit 
van de gemeenteraad van 24 januari 1994, punt 5, overeenkomstig artikel 112 van de 
nieuwe Gemeentewet op 26 januari 1994 is bekendgemaakt".

Het bestreden vonnis beslist vervolgens "dat het reglement van 24 januari 1994 bij ge-
brek aan bekendmaking overeenkomstig het vereiste van de Gemeentewet aan verweerder 
niet kan worden tegengeworpen" en wijst de vordering van eiseres tot betaling van par-
keergeld voor vijfmaal parkeren op de Longdoz-brug en de Boulevard d'Avroy te Luik 
tussen 13 oktober 1994 en 13 april 1995 af, op de volgende gronden: 

"(...) artikel 112 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de aanplakbrief de beslissing 
van de toezichthoudende overheid vermeldt zodat het reglement pas na die beslissing mag 
worden bekendgemaakt;

het gemeentereglement waarop (eiseres) haar rechtsvordering steunt kan dus slechts 
verbindende kracht hebben als het is bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief 
die het onderwerp ervan en de beslissing van de toezichthoudende overheid vermeldt; het 
Hof van Cassatie heeft in een arrest van 23 maart 1983 (...) beslist dat de verordenende 
bepalingen van de gemeenteraad inzake parkeermeters tot invoering van parkeergeld eerst 
verbindend zijn wanneer zij, na goedkeuring ervan door de bestendige deputatie van de 
provincieraad, zijn bekendgemaakt op de bij artikel 102 van de Gemeentewet voorge-
schreven wijze;

(...) eiseres betoogt terecht, en verweerder is het over dat punt trouwens eens, dat het re-
glement niet ter goedkeuring aan de bestendige deputatie diende te worden voorgelegd, 
aangezien een parkeermeterreglement alleen aan de algemene voogdij van schorsing en 
vernietiging is onderworpen;

artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989, bepaalt 
dat de besluiten van de gemeenteraad alleen in de gevallen bij de wet, het decreet of de or-
donnantie uitdrukkelijk bepaald door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd;

voornoemd arrest van het Hof van Cassatie is uitgesproken op grond van de oude bepa-
lingen van de Gemeentewet;
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(...) (...) het litigieuze reglement was evenwel aan een bijzonder toezicht onderworpen, 
vandaar de noodzaak aan goedkeuring;

artikel 2 van de van wet over de politie van het wegverkeer van 16 maart 1968 bepaalt 
dat de gemeenteraden aanvullende reglementen vaststellen betreffende de op het grondge-
bied van hun gemeente gelegen openbare wegen; dat die reglementen ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort, na ad-
vies van de betrokken raadgevende commissies;

volgens eiseres is het reglement van de gemeentewegen op 2 mei 1994 door de minister 
van Verkeerswezen en Infrastructuur goedgekeurd en het reglement van de gewestwegen 
is op 31 mei 1994 ter goedkeuring naar de Waalse minister van Uitrusting en Vervoer ver-
stuurd;

(...) het reglement van 24 januari 1994 is dus blijkbaar niet door de bevoegde minister 
goedgekeurd; indien dat toch is gebeurd dan toch in ieder geval na de bekendmaking er-
van;

(...) een gecoördineerd reglement inzake politie en parkeergeld betreffende het betalend 
parkeren, zoals het reglement van 24 januari 1994, betreft wel degelijk een openbare weg 
en valt dus onder toepassing van artikel 2 van de wet over de politie van het wegverkeer;

(...) eiseres diende het reglement door middel van een aanplakbrief bekend te maken 
met vermelding van de beslissing van de toezichthoudende overheid;

de aanplakbrief kon de beslissing van de bevoegde minister niet vermelden;
(...) bij ontstentenis van regelmatige bekendmaking kan het gemeentereglement niet aan 

derden en dus evenmin aan verweerder worden tegengeworpen;
een gemeentereglement, waarvan niet  wordt aangetoond dat het overeenkomstig het 

vereiste van de Gemeentewet is bekendgemaakt en ter beschikking van het publiek is ge-
steld, is niet tegenstelbaar aan derden".

Grieven
De bepalingen van politie betreffende gewestwegen die vervat waren in het gecoördi-

neerd reglement inzake politie en parkeergeld betreffende het betalend parkeren van 24 ja-
nuari 1994 werden opgeheven door het aanvullend reglement inzake de politie over het 
wegverkeer betreffende het betalend parkeren op de gewestwegen dat op 2 mei 1994 door 
de gemeenteraad is uitgevaardigd en dat bepaalt, met betrekking tot het parkeren van mo-
torrijtuigen op de Longdoz-brug en de Boulevard d'Avroy, dat "het parkeren van voertui-
gen beperkt wordt (...) door de verkeerstekens E9a en de aanvullende verkeerstekens met 
de vermelding 'Ticket'" (artikelen 1 en 2) en verduidelijkt dat "de bestuurder die zijn voer-
tuig wenst te parkeren voor een langere periode dan die voorzien op de parkeerautomaten, 
de parkeerplaats enkel mag innemen als hij een dagparkeergeld betaalt" (artikel 3).

Aldus blijven enkel de bepalingen van het reglement van 24 januari 1994 die een par-
keergeld invoeren van kracht (artikelen 5, 6, 13 en 14).

Ingevolge de artikelen 264 en 265 van de nieuwe Gemeentewet en 13 tot 27 van het de-
creet van de Waalse Gewestraad van 20 juli 1989, zijn de gemeentereglementen die par-
keergeld invoeren op grond van de wet van 22 februari 1965, onderworpen aan het alge-
meen toezicht van schorsing, vernietiging of beroep van de gouverneur bij de regering van 
het Waalse Gewest, terwijl geen enkele andere wetsbepaling ze aan de goedkeuring van 
enige minister onderwerpt.

Overigens zijn diezelfde reglementen, ingevolge artikel 114 van de nieuwe Gemeente-
wet, verbindend de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief. 
Artikel 112 van dezelfde wet bepaalt dat de aanplakbrief "het onderwerp van het regle-
ment vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het werd aangenomen en, in voorko-
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mend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid". Aldus wordt bedoeld de 
beslissing van de toezichthoudende overheid waaraan de verbindende kracht van het ge-
meentelijk besluit is onderworpen, zoals de goedkeuring. Daarentegen moet het niet ver-
nietigen (of schorsen) bij die bekendmaking niet worden vermeld, aangezien het aan toe-
zicht onderworpen besluit uit zichzelf volstrekt geldig en uitvoerbaar is. Daaruit volgt dat 
de bekendmaking door aanplakking van het gemeentereglement van 24 januari 1994 in 
zoverre het parkeergeld invoert geen melding diende te maken van enige beslissing van de 
toezichthoudende overheid.

De reglementsbepalingen die door de gemeenteraad worden uitgevaardigd en die het 
parkeren van motorvoertuigen betreffen, zijn onderworpen aan de toezichthoudende over-
heid die is bepaald bij artikel 3, §2, van de wetten over de politie van het wegverkeer ge-
coördineerd op 16 maart 1968.

Die bepalingen hoeven niet te worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van 
de nieuwe Gemeentewet om verbindend te zijn voor de weggebruikers, zij moeten enkel, 
overeenkomstig artikel 12 van die wetten over de politie van het wegverkeer, ter kennis 
van de belanghebbenden worden gebracht door personen die de kentekens van hun ambt 
dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.

De artikelen 5 en 27.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende alge-
meen reglement over de politie van het wegverkeer verplichten de weggebruikers ertoe de 
verkeersborden in acht te nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende 
zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit koninklijk besluit zijn aange-
bracht en verplichten hen met name ertoe de parkeervoorwaarden te eerbiedigen die op de 
parkeermeters en de parkeerautomaten zijn aangebracht evenals het teken E9a dat parke-
ren toestaat als daarbij het onderbord is aangebracht dat is bepaald bij artikel 70.2.1.3° e) 
van datzelfde koninklijk besluit, welk bord "met de vermelding 'ticket' een geheel van par-
keerplaatsen aanduidt waarop het parkeren slechts toegelaten is volgens de gebruiksmoda-
liteiten van een ticket afleverende parkeermeter". Die verplichting is niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat die verkeerstekens door een bevoegde of wettelijk gemachtigde over-
heid zijn geplaatst.

Daaruit volgt dat de gedwongen inning van de door de gemeenteraad ingestelde heffing 
reeds kan gebeuren als de bepalingen die het parkeren van motorvoertuigen regelen waar-
op die inning steunt - die al volledig en juridisch geldig zijn - reeds door hun bekrachti-
ging uitvoerbaar zijn geworden op het ogenblik dat de rechter uitspraak doet over de 
rechtsvordering tot betaling van de heffing.

1. Eerste onderdeel
Als het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat het reglement van 24 januari 1994 in zo-

verre het een parkeergeld invoert, aan de goedkeuring was onderworpen van de minister 
die bevoegd is voor de gewestwegen, op grond "dat een reglement inzake politie en par-
keergeld betreffende het betalend parkeren, zoals (dat) reglement (...), wel degelijk een 
openbare weg betreft en dus onder toepassing valt van artikel 2 van de wet over de politie 
van het wegverkeer", artikel 3 van die wet schendt en ook het enig artikel van de wet van 
22 februari 1965, de artikelen 264 en 265 van de nieuwe Gemeentewet en 13 tot 27 van 
het decreet van de Waalse Gewestraad van 20 juli 1989, aangezien de bepalingen van de 
gemeentereglementen die een parkeergeld invoeren enkel aan het algemeen vernietigings- 
of schorsingstoezicht onderworpen zijn en niet aan enig goedkeuringstoezicht.

Het schendt bovendien de artikelen 112 en 114 van de nieuwe Gemeentewet die niet 
voorschrijven dat de bepalingen van de gemeenteraad die een parkeergeld invoeren en in-
gevolge de wet van 22 februari 1965 zijn genomen, om verbindend en bijgevolg "tegen-
werpelijk aan derden" te zijn, met vermelding van de beslissing van de toezichthoudende 
overheid moeten worden aangeplakt.



Nr. 347 - 7.6.02 HOF VAN CASSATIE 1467 

Het bestreden vonnis, dat ten onrechte weigert uitwerking te verlenen aan de bepalin-
gen van de verordening van 24 januari 1994 die een belasting invoeren en aan die van de 
verordening van 2 mei 1994 betreffende de gewestwegen, schendt tenslotte, artikel 159 
van de Grondwet.

...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel: 
Overwegende dat krachtens het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 

waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld voor motorrijtuigen in te 
voeren, de gemeenteraden die aanvullende reglementen inzake het parkeren vast-
stellen parkeergeld kunnen heffen; 

Overwegende dat noch de nieuwe Gemeentewet, noch het decreet van 20 juli 
1989 houdende inrichting van het toezicht op de gemeenten, de provincies en op 
de intercommunales van het Waalse Gewest, noch het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegver-
keer, noch enig andere wettelijke bepaling de reglementen betreffende het par-
keergeld voor motorrijtuigen aan het goedkeuringstoezicht onderwerpen; dat die 
reglementen enkel aan het algemeen vernietigings- of schorsingstoezicht zijn on-
derworpen, of aan de regels inzake het toezicht na beroep;

Dat behoudens vernietiging of schorsing dergelijke reglementen in hun geheel 
en onmiddellijk uitvoerbaar zijn, zodra ze zijn goedgekeurd overeenkomstig arti-
kel 112 van de nieuwe Gemeentewet; dat bij de bekendmaking ervan de beslis-
sing van de toezichthoudende overheid bijgevolg niet dient vermeld te worden;

Overwegende dat in dit geval de bepalingen van het gemeentereglement van 
24 januari 1994 betreffende het parkeergeld zijn bekendgemaakt zonder vermel-
ding van de beslissing van de toezichthoudende overheid, overeenkomstig ge-
noemd artikel 112;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat "het reglement 
van 24 januari 1994 (...)  blijkbaar niet door de bevoegde minister is goedge-
keurd", dat "eiseres het reglement door middel van een aanplakbrief diende be-
kend te maken met vermelding van de beslissing van de toezichthoudende over-
heid", en dat bij ontstentenis van bekendmaking overeenkomstig het vereiste van 
de nieuwe Gemeentewet, het reglement van 24 januari 1994 "aan verweerder [...] 
niet  [kon]  worden  tegengeworpen",  de  in  het  middel  aangewezen bepalingen 
schendt;

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

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

over;
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Verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton te Luik.

7 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter –Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 348

1° KAMER - 7 juni 2002

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - 
VOORWAARDE - BEWIJSLAST.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
VERZEKERING - LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - VOORWAARDE - 
BEWIJSLAST.

1º en 2° Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij voldoet aan alle voorwaarden om 
zijn regresvordering in te stellen; het is dus niet de verzekerde, die aanvoert dat het recht  
van verhaal van de verzekeraar vervallen is, die moet bewijzen dat de verzekeraar hem 
niet op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij de  
feiten kende waarop zijn beslissing gegrond is1. (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0177.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 november 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen en redenen

1 Zie Cass., 12 okt. 2000, A.R. C.99.0219.F, nr. 546. 
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Na te hebben vastgesteld dat verweerder die militair in actieve dienst was en wiens bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen door eiseres werd gedekt, op 17 
oktober 1993 een verkeersongeval veroorzaakte; dat eiseres op 22 februari 1994 aan de 
benadeelde derde een bedrag van 564.386 BEF betaalde ter vergoeding van zijn schade; 
dat eiseres, bij brief van 19 februari 1994 aan de procureur des Konings te Namen de toe-
stemming vroeg om inzage te mogen nemen van het strafdossier; dat de procureur des Ko-
nings op 22 maart 1994 haar ter kennis bracht dat het dossier nog altijd in onderzoek was; 
dat eiseres een nieuw verzoek deed op 9 juni 1994 en op 1 november 1995; dat eiseres, 
naast die stappen bij het parket van Namen, andere stappen deed bij het krijgsauditoraat; 
dat het auditoraat haar bij schrijven van 18 december 1995 de toestemming gaf om inzage 
te nemen van de stukken in de zaak van verweerder, met name van het op 16 juni 1994 
door de krijgsraad gewezen vonnis waarbij verweerder tot één enkele straf was veroor-
deeld wegens de telastlegging van sturen in staat van alcoholintoxicatie; dat eiseres, bij 
schrijven van 20 februari 1996, aan verweerder kennis gaf van haar besluit om het in arti-
kel 88 van de wet van 25 juni 1992 bedoelde verhaal in te stellen; "dat (eiseres), bij dag-
vaarding van 31 januari 1997 tegen (verweerder) een regresvordering instelde die ertoe 
strekte hem te doen veroordelen tot betaling van een bedrag van 492.184 BEF als hoofd-
som, welk bedrag is berekend met toepassing van artikel 24 van het koninklijk besluit van 
14 december 1992 (betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen), dat is meer bepaald het bedrag van 420.000 BEF 
en het bedrag van 72.184 BEF, dat overeenkomt met de helft van het saldo (564.386 BEF 
min 420.000 BEF)", verklaart het bestreden vonnis, met wijziging van de beslissing van 
de eerste rechter, de regresvordering van eiseres niet ontvankelijk en veroordeelt het eise-
res in de kosten van beide instanties. 

Het beslist aldus op de volgende gronden:  "het is vaste rechtspraak dat het bewijs dat 
de kennisgeving tijdig is gebeurd door de verzekeraar dient te worden geleverd; (...) (eise-
res) beweert niet voor februari 1996 inzage te hebben gekregen van het naar aanleiding 
van het ongeval van 17 oktober 1993 aangelegde strafdossier, na daarvan een afschrift te 
hebben gekregen van het politieparket van Namen en dat zij 'tot dan niet op de hoogte was 
van de juiste toedracht van het ongeval, namelijk dat (verweerder) in werkelijkheid in 
staat  van dronkenschap verkeerde'";  eiseres "zegt niets" van de stappen die zij  bij  het 
krijgsauditoraat gedaan heeft "naast de stappen die ze af en toe ondernam bij het parket 
van Namen", "wat bijgevolg bewijst dat zij, in strijd met haar beweringen, wel degelijk op 
de een of de andere wijze weet had van de bij het krijgsauditoraat lopende procedure en 
zulks voor het schrijven van dat auditoraat van 1 (lees:  18) december 1995; in strijd met 
wat zij verklaart, heeft (eiseres) heel kort na het ongeval, lucht gekregen van de juiste toe-
dracht van het ongeval of op zijn minst van de staat van dronkenschap waarin haar verze-
kerde verkeerde op het ogenblik van het ongeval, aangezien het door haar gemachtigde 
expertisebureau 11 dagen na dat ongeval (28 oktober 1993) (aan verweerder) schreef: 
'Geruchten doen de ronde dat de verzekeraars tegen u wel eens verhaal zouden kunnen in-
stellen'; toen werd het niet betwist dat het expertisebureau met (eiseres) en alleen met ei-
seres contacten had gehad, zodat het de informatie over de mogelijkheid van een regres-
vordering alleen van eiseres kon hebben gekregen; afgezien van het hoge alcoholgehalte 
van haar verzekerde is er geen enkele andere reden denkbaar waarom zij een regresvorde-
ring had kunnen overwegen tegen hem; (...) ten slotte weet men niet op welke datum het 
strafdossier door het parket van Namen (aan eiseres) werd bezorgd, daar het door (eiseres) 
neergelegde exemplaar de bladzijde niet bevatte waarop de stempel voorkwam met de da-
tum van afgifte van het afschrift van het dossier en het kwijtschrift van de kopierechten; 
(...) ongeacht de datum waarop zij het afschrift heeft ontvangen van het bij het krijgsaudi-
toraat aangelegde dossier en, daarna, van het vonnis van de krijgsraad, blijkt uit de brie-
ven van het expertisebureau ondubbelzinnig dat zij reeds voor 28 oktober 1993 de moge-
lijkheid van een regresvordering tegen haar verzekerde had kunnen overwegen, met ande-
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re woorden dat zij op de een of de andere wijze 'op de hoogte was van de feiten waarop 
dat besluit gegrond was'; bijgevolg diende zij reeds op dat ogenblik aan haar verzekerde 
ondubbelzinnig kennis te geven van haar voornemen om tegen hem verhaal in te stellen 
(artikel 88)"; reeds op 28 oktober 1993 had eiseres een tamelijk precies beeld van de juiste 
omstandigheden van het ongeval "om aan het door haar gemachtigde expertisebureau be-
paalde mededelingen te doen waardoor dat bureau op zijn beurt de verzekerde kon inlich-
ten over 'de geruchten die de ronde doen' betreffende de mogelijkheid van een regresvor-
dering; de verzekeraar kan niet in alle redelijkheid beweren dat hij de kopie van het straf-
dossier of van het vonnis van de krijgsraad had moeten afwachten om te kunnen beschik-
ken over de inlichtingen die haar voornemen om verhaal in te stellen rechtvaardigden; de 
rechtsleer neemt aan 'dat er geen duidelijk onderscheid bestaat tussen, enerzijds, het voor-
nemen verhaal in te stellen en, anderzijds, het besluit om dat ook werkelijk te doen' (...); 
de maatschappij was dus reeds in november 1993 op de hoogte van de feiten die haar 
voornemen om haar verhaal in te stellen rechtvaardigden, maar eerst in 1996 heeft zij be-
slist dat ook te doen; gelet hierop is de door (eiseres) aan haar verzekerde op 20 februari 
1996 gedane kennisgeving te laat gebeurd; overeenkomstig artikel 88 van de wet van 25 
juni 1992 heeft de laattijdigheid van die kennisgeving het verval van het verhaal tot ge-
volg".

Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 bepaalt:  "de verzekeraar kan zich, voor zover 

hij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of 
verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringsnemer en, indien 
daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is" (eerste lid); 
"de verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzeke-
ringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis 
te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de fei-
ten waarop dat besluit gegrond is" (tweede lid). Krachtens artikel 1315, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek moet de verzekeraar die tegen zijn verzekerde de regresvordering in-
stelt die bedoeld is in het eerste lid van voormelde bepaling van de wet van 25 juni 1992, 
bewijzen dat hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst zijn prestaties had kun-
nen weigeren of verminderen. Krachtens artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek dient het bewijs dat de verzekeraar, ofschoon hij kennis droeg van de feiten die no-
dig waren voor zijn besluit, niet binnen een redelijke termijn aan zijn verzekerde kennis 
gegeven heeft van zijn voornemen om zijn verhaal in te stellen, te worden geleverd door 
de verzekerde die aanvoert dat het recht van de verzekeraar om zijn verhaal in te stellen 
vervallen is krachtens genoemd artikel 88, tweede lid. Te dezen voerde eiseres in de door 
haar voor de rechtbank van eerste aanleg genomen conclusie aan dat zij het juiste en zeer 
hoge alcoholgehalte van verweerder ten tijde van het ongeval pas kende nadat zij inzage 
had gekregen van het strafdossier waarvan het afschrift haar is bezorgd op 19 februari 
1996,  "zoals  blijkt  uit  haar  elektronische  agenda".  Het  bestreden  vonnis  verklaart  de 
rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk op grond "dat het bewijs dat de kennisge-
ving tijdig is geschied door de verzekeraar dient te worden geleverd", dat "men uiteinde-
lijk niet weet op welke dag het strafdossier door het parket van Namen (aan eiseres) werd 
bezorgd, daar het door (eiseres) neergelegde exemplaar de bladzijde niet bevatte waarop 
de stempel stond met de datum van afgifte van het afschrift van het dossier en het kwijt-
schrift van de kopierechten" en "dat, gelet hierop, de op 20 februari 1996 door (eiseres) 
gedane kennisgeving te laat was gebeurd". Het bestreden vonnis keert aldus in strijd met 
de wet de bewijslast om wat het tijdstip betreft waarop de verzekeraar voldoende op de 
hoogte was van de feiten om te besluiten verhaal in te stellen tegen haar verzekerde; het 
schendt bijgevolg de artikelen 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 en 
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1315 van het Burgerlijk Wetboek. 
1.2 Tweede onderdeel
Artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval 

van zijn recht van verhaal tegen de verzekerde, voor zover hij volgens de wet of de verze-
keringsovereenkomst, de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, verplicht is hem 
kennis te geven" van zijn voornemen om verhaal in te stellen, zodra hij op de hoogte is 
van de feiten waarop dat besluit gegrond is". Die verplichting tot kennisgeving ontstaat 
pas op het ogenblik dat de feiten waarop de regresvordering kan worden gegrond met vol-
doende zekerheid bewezen zijn en dat de verzekeraar beschikt over alle informatie die hij 
nodig heeft om met kennis van zaken te beslissen. Zolang de verzekeraar alleen maar 
twijfels heeft over het bestaan van een zware fout of een andere reden op grond waarvan 
hij zijn prestaties zou kunnen weigeren of verminderen, kan hij niet gehouden zijn tot 
kennisgeving van zijn voornemen om zijn verhaal in te stellen. Wanneer de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen enkele dagen na het on-
geval verneemt dat de mogelijkheid bestaat dat zijn verzekerde dronken was en dat zulks 
de oorzaak kon zijn van het ongeval, kan hij weliswaar vanaf dat ogenblik de mogelijk-
heid overwegen verhaal in te stellen tegen de verzekerde, maar hij is daarom vanaf dat 
ogenblik nog niet verplicht tot kennisgeving van zijn voornemen om zijn verhaal in te 
stellen. Die verplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik dat de staat van dronkenschap en 
het oorzakelijk verband tussen die staat en het ongeval met voldoende zekerheid bewezen 
zijn om tot het instellen van het verhaal te kunnen besluiten. Te dezen beslist het bestre-
den vonnis dat eiseres, zonder de kopie van het strafdossier en van het vonnis van de 
krijgsraad af te wachten, reeds in november 1993 haar voornemen om haar verhaal in te 
stellen aan verweerder ter kennis had moeten brengen, omdat zij voor 28 oktober 1993 
(dagtekening van de brief van het door eiseres gemachtigde expertisebureau aan verweer-
der), lucht had gekregen "van de juiste toedracht van (het ongeval) of op zijn minst van de 
staat van dronkenschap waarin haar verzekerde verkeerde op het ogenblik van het onge-
val" en zij dus een tamelijk precies beeld had om "de mogelijkheid van een regresvorde-
ring tegen haar verzekerde te overwegen", wat volgens de rechtbank gelijkstond met "een 
kennis van de feiten waarop dat besluit gegrond was"; noch uit voormelde motivering 
noch uit enige andere grond van het vonnis blijkt dat eiseres voor 28 oktober 1993 met de 
zekerheid die vereist is voor het besluit tot het instellen van een regresvordering op de 
hoogte was van de feiten waarop dat besluit gegrond was. Door op de bovenstaande rede-
nen te beslissen dat het recht van verhaal van eiseres vervallen is, aangezien zij haar voor-
nemen om dat verhaal in te stellen niet tijdig aan verweerder ter kennis had gebracht, 
schendt het bestreden vonnis artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.

...
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst, "recht van verhaal van de verzekeraar tegen de verzekering-
nemer", tweede lid, bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval van zijn 
recht van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen 
om verhaal in te stellen, zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat be-
sluit gegrond is;

Overwegende dat  de verzekeraar  dient  te  bewijzen dat  hij  voldoet  aan alle 
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voorwaarden om de regresvordering te kunnen instellen;
Dat het onderdeel, nu het aanvoert dat het bewijs dat de verzekeraar de verze-

kerde geen kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het verhaal binnen een 
redelijke termijn in te stellen, moet worden geleverd door de verzekerde die aan-
voert dat het recht van verhaal van de verzekeraar krachtens voormeld artikel 88, 
tweede lid, vervallen is, faalt naar recht;

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "[eiseres], in strijd met 

wat zij verklaart, heel kort na het ongeval lucht gekregen heeft van de juiste toe-
dracht van dat ongeval of op zijn minst van de staat van dronkenschap waarin 
haar verzekerde verkeerde op het ogenblik van het ongeval, aangezien elf dagen 
na het ongeval [...] het door haar gemachtigde expertisebureau elf dagen na het 
ongeval [aan verweerder] schreef:  'Geruchten doen de ronde dat de verzekeraars 
tegen u wel eens verhaal zouden kunnen instellen'; dat het toen niet werd betwist 
dat het expertisebureau met de maatschappij Axa, [eiseres], en met haar alleen 
contacten had gehad, zodat het de informatie over de mogelijkheid van een re-
gresvordering alleen van eiseres kon hebben gekregen; dat er, afgezien van het 
hoge alcoholgehalte van haar verzekerde, geen enkele andere reden denkbaar is 
waarom zij een regresvordering had kunnen overwegen tegen hem";

Dat het beslist dat, "ongeacht de datum waarop [eiseres] het afschrift heeft ont-
vangen van het bij het krijgsauditoraat aangelegde dossier en, daarna, van het 
vonnis van de krijgsraad, uit de brieven van het expertisebureau ondubbelzinnig 
blijkt dat zij reeds voor 28 oktober 1993 de mogelijkheid van een regresvorde-
ring tegen haar verzekerde had kunnen overwegen, met andere woorden dat zij 
op de een of de andere wijze 'op de hoogte was van de feiten waarop dat besluit 
gegrond was'" en dat eiseres reeds toen een tamelijk precies beeld had van de 
juiste toedracht van het ongeval;

Overwegende dat de appèlrechters, door die feitelijke overwegingen, hun be-
slissing dat eiseres te laat kennis had gegeven van haar voornemen om de regres-
vordering in te stellen naar recht hebben verantwoord;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

7 juni 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Kirkpatrick en Gérard.

Nr. 349
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3° KAMER - 10 juni 2002

WERKLOOSHEID — ALGEMEEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - WERKGEVER - 
VERVANGINGSVERPLICHTING - TEKORTKOMING - SANCTIE - FORFAITAIRE COMPENSATOIRE 
VERGOEDING - WERKLOOSHEIDSINSPECTEUR - BESLISSING - AARD.

Luidens de bewoordingen van artikel 6, eerste en derde lid, K.B. 7 dec. 1992 betreffende  
de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen,  
heeft de term "kan" dezelfde betekenis en dient te worden begrepen dat de inspecteur in  
beginsel de betaling van de forfaitaire compensatoire vergoeding dient op te leggen en  
daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de artikelen 1,  
1bis en 4 van de wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen; het  
derde lid van artikel 6 dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt, geen willekeurige beslis-
sing van de inspecteur toelaat, wat niet uitsluit dat hij in redelijkheid de forfaitaire com-
pensatoire vergoeding niet oplegt1 2. (Art. 6, eerste en derde lid K.B. 7 dec. 1992 betref-
fende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensi-
oen)

(HOUTBEDRIJF BEYENS and C° N.V. T. R.V.A.)

ARREST

(A.R. S.98.0134.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 1998 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 37, 40, 144, 145 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde 

Grondwet;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke-lijke moti-

vering van de bestuurshandelingen;
- artikel 132, inzonderheid vijfde lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale 

bepalingen (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 433 van 14 augustus 1986 en voor 
zoveel als nodig ook in de versie na de wijziging bij wet van 30 maart 1994);

- de artikelen 1, §1, en 6, inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit van 7 de-
cember 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van con-
ventioneel brugpensioen (artikel 6 zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk be-
sluit van 21 maart 1997);

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof ontvangt in de bestreden beslissing verweerders hoger beroep en ver-

klaart het gegrond en bevestigt onder vernietiging van de beslissing van de eerste rechter, 

1 Art. 6 K.B. 7 dec. 1992 vóór de wijziging bij K.B. van 21 maart 1997.
2 Cass., 31 mei 1999, A.R. S.98.0005.N, nr. 317 met noot.
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de administratieve beslissing van 4 oktober 1995 van de werkloosheidsdirecteur te Has-
selt, verklaart de vordering van verweerder gegrond en veroordeelt eiseres tot betaling van 
een bedrag van 996.507 BEF verhoogd met intresten en kosten, op volgende gronden: 

Met betrekking tot de motiveringsplicht (pp. 5-6, punt 4.1): 
"... dat niet betwist wordt dat de bestreden beslissing onder de motiveringverplichting 

van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991, betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen, valt (...)

Dat krachtens artikel 3 van deze wet, de opgelegde motivering de verplichting inhoudt 
om in de akte zelf de juridische en de feitelijke overwegingen op te nemen die aan de be-
slissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

Dat het de bedoeling van de wetgever was de burger, op wie de beslissing betrekking 
heeft, in staat de stellen te kunnen beschikken over alle informatie om de juiste draagwijd-
te ervan te beoordelen (...).

(...) dat het (arbeidshof), in tegenstelling tot de eerste rechter, van oordeel is dat de be-
streden beslissing beantwoordt aan de vereisten van de Uitdrukkelijke Motiveringswet.

Dat de beslissing nauwkeurig de juridische overwegingen, met name de toepasselijke 
artikelen van het toepasselijk koninklijk besluit en wet, weer-geeft; dat ook de feitelijke 
overwegingen afdoende aanwezig zijn; dat, voor de toepassing van de Uitdrukkelijke Mo-
tiveringswet, het volstaat een korte maar duidelijk opsomming van de feitelijke gronden 
op te geven; dat niet vereist is dat de motivering exhaustief zou zijn; dat alle argumenten 
niet tot in de details uiteengezet moeten worden (...).

Dat de gegevens waarnaar de R.V.A. in zijn beslissing verwijst, dezelfde zijn als die 
ook aan de NV Beyens voorheen bekend waren gemaakt.

Dat, tot tweemaal toe, een verantwoordelijke van NV Beyens uitdrukkelijk werd ge-
hoord omtrent de mogelijke niet-geldige vervanging van haar bruggepensioneerde (...).

Dat, bij brief van 8 maart 1995 (...) NV Beyens omstandig werd ingelicht over de pro-
bleemstelling; dat NV Beyens trouwens verzocht werd haar verweermiddelen hieromtrent 
te laten horen, hetgeen ook geschiedde; dat uit de verklaringen van de verantwoordelijken 
van het bedrijf duidelijk blijkt dat zij volkomen op de hoogte waren waarover het geschil 
ging.

Dat pas daarna de R.V.A. overging tot het treffen van de bestreden beslissing.
Dat ook niet aanvaard kan worden dat NV Beyens uit de beslissing kon afleiden (lees: 

niet kon afleiden ?) welke de motieven waren van de beslissing van 4 oktober 1995.
Dat de eerste rechter derhalve ten onrechte de bestreden beslissing vernietigde omwille 

van een gebrekkige motivering.
(Dat trouwens, gesteld dat de beslissing wel degelijk behept ware geweest met nietig-

heid wegens onvoldoende motivering, dit niets zou afdoen aan de bevoegdheid van de 
rechter om de zaak ten gronde te behandelen en de rechtsregels toe te passen op grond 
waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen (...).

(...)".
En met betrekking tot de beoordeling van de administratieve beslissing (p. 8, punt 4.3): 
"(...) dat NV Beyens, in ondergeschikte orde, inroept dat de rechter de bevoegdheid 

heeft om te bepalen of een forfaitaire compensatoire vergoeding al dan niet verschuldigd 
is en welke de hoegrootheid ervan moet zijn.

Dat NV Beyens zich terzake vergist.
(...) dat artikel 6, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 december 1992 voorziet dat 

de directeur kan eisen dat de bedoelde werkgever aan de R.V.A. een forfaitaire compensa-
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toire vergoeding stort waarvan het bedrag gelijk is aan 131 BEF (geïndexeerd) per dag.
Dat de term 'kan' erop wijst dat deze mogelijkheid behoort tot de discretionaire be-

voegdheid van de directeur.
(...) dat het niet aan de rechterlijk macht toekomt de opportuniteit van een administra-

tieve rechtshandeling te beoordelen; dat de rechter de directeur zijn beoordelingsvrijheid 
niet mag ontnemen of zijn discretionaire macht in zijn plaats uitoefenen, zonder het prin-
cipe van de scheiding der machten te schenden (...).

Dat de rechter enkel vermag na te gaan of de beslissing van de directeur niet in strijd 
was met de wet.

Dat in casu vaststaat dat NV Beyens, tegen de bepalingen van het koninklijk besluit van 
7 december 1992 in, niet overging tot rechtsgeldige vervanging van haar bruggepensio-
neerde, zodat de directeur de forfaitaire compensatoire vergoeding kon opleggen".

Grieven
De betreffende administratieve beslissing van 4 oktober 1995 van de werkloosheidsdi-

recteur te Hasselt, waarvan het arbeidshof aanneemt, zonder op dit punt te worden bestre-
den, dat ze onderworpen was aan de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, bepaalde: 

"Betreft:  Forfaitaire compensatoire vergoeding in het geval van niet-vervanging in het 
kader van conventioneel brugpensioen.

Overwegende:  dat u uw werknemer x van x vanaf 29 november 1993 ontslagen hebt 
om toe te laten met conventioneel brugpensioen te gaan vanaf 30 november 1993;

dat u zich ertoe verbonden had hem te vervangen door een volledige werkloze die uit-
kering geniet voor alle dagen van de week;

dat uit een controleonderzoek gebleken is dat u nog steeds niet tot een vervanging bent 
overgegaan.

Na kennis te hebben genomen van uw verweermiddelen (verhoor op het werkloosheids-
bureau de 12 april 1995).

Gelet op de artikelen:  4, 5, 6, 7 (koninklijk besluit van 7 december 1992) - artikel 132 
van de wet van 1 augustus 1995 (lees:  85)

Beslist om deze reden: 
voor de periode van 30 november 1993 tot en met 30 juni 2001 een forfaitaire compen-

satoire vergoeding te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan 996.507 BEF (...)
Deze vergoeding dient betaald te worden binnen de periode van één maand die een aan-

vang neemt de dag van de ontvangst van dit aangetekend schrijven".
Deze administratieve beslissing gaat derhalve na of er een verplichting tot vervanging 

in hoofde van eiseres bestond, of deze verplichting nageleefd werd en legt vervolgens de 
compensatoire vergoeding op.

1. Eerste onderdeel
Eiseres in dat verband in haar eerste appèlconclusie had aangevoerd (pp. 5-6, onder 

punt B.2): 
"de eerste Rechter heeft terecht geoordeeld dat de bewuste beslissing enkel de opsom-

ming bevat van de voorwaarden die voorafgaandelijk moeten vervuld zijn, opdat de direc-
teur van de R.V.A. zou kunnen gebruik maken van de bevoegdheid die hem door artikel 6 
van het koninklijk besluit van 7 december 1992 verleend is.

Zoals het vonnis a quo stelt heeft 'de vervulling van voormelde voorwaarden dan ook 
niet automatisch tot gevolg dat de voorziene vergoeding verschuldigd is. De directeur van 
de R.V.A. kan immers dan nog steeds vrij beslissen al dan niet de voorziene vergoeding 
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op te eisen'".
Met andere woorden de directeur van de R.V.A. had zijn beslissing in de ene of andere 

zin dienen te motiveren.
De enkele verwijzing naar de niet-naleving van de vervangingsplicht is ter zake niet af-

doende.
Of om het met de woorden van de auteurs Vande Lanotte, J. en Cerexhe, E. te zeggen 

(...) er was een motivering nodig die aangaf hoe de feiten op basis van de juridische regels 
tot de bewuste beslissing aanleiding gaven.

De precieze, concrete feitelijke gegevens "eigen aan het dossier", die aangeven waarom 
de werkloosheidsdirecteur in casu gebruik heeft gemaakt van de hem verleende bevoegd-
heid om een sanctie op te leggen, werden niet aangeduid.

...".
Eiseres  wees  er  aldus  op  dat  de  administratieve  beslissing  weliswaar  de  feitelijke 

grondslagen vermeldde die de directeur in de mogelijkheid stelden een compensatoire 
vergoeding op te leggen, doch dat ze geen enkele reden bevatte waaruit bleek dat de direc-
teur de betaling van deze vergoeding, waartoe de wet hem de mogelijkheid bood, doch 
niet de verplichting oplegde, in onderhavige zaak noodzakelijk achtte.

Het arbeidshof, verstrekt door de enkele vaststelling dat in de administratieve beslissing 
de "juridische overwegingen" worden weergegeven en de "feitelijke overwegingen" af-
doende aanwezig zijn, geen antwoord op deze precieze aanvoering, luidens dewelke geen 
enkele verantwoording voorlag voor het in deze zaak toepassen van de compensatoire ver-
goeding, en omkleedt aldus zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van ar-
tikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, moeten deze bestuurshandelingen van de in arti-
kel 1 bedoelde besturen, uitdrukkelijk worden gemotiveerd. Deze motivering moet over-
eenkomstig artikel 3, in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 
aan de beslissing ten grondslag liggen, en zij moet afdoende zijn.

Te dezen kon de werkloosheidsdirecteur overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 7 december 1992, zoals van kracht in onderhavige zaak, dat wil zeggen vóór 
zijn wijziging bij koninklijk besluit van 21 maart 1997, eisen dat de werkgever die de bij 
artikel 4 opgelegde vervanging van een werknemer die met brugpensioen ging, niet had 
nageleefd, een compensatoire vergoeding betaalde.

De directeur diende aldus na te gaan of een vervangingsplicht voorhanden was en of 
deze in voorkomend geval werd nageleefd, en diende vervolgens te oordelen of een com-
pensatoire vergoeding diende te worden opgelegd.

Inzonderheid wat dit laatste betreft, genoot de directeur derhalve een beoordelingsvrij-
heid, waarvan de uitoefening met redenen diende te worden omkleed, teneinde in hoofde 
van de rechtsonderhorige elke schijn van willekeur uit te sluiten. Deze redengeving dien-
de, gelet op artikel 2 van de genoemde wet van 29 juli 1991, in de bestuurshandeling zelf, 
te weten de beslissing van de directeur van 4 oktober 1995, te worden opgenomen. Deze 
beslissing bevat dienaangaande geen enkele beschouwing en is bijgevolg niet regelmatig 
gemotiveerd.

Overeenkomstig  artikel  159  van  de  gecoördineerde  Grondwet  mogen  de  hoven  en 
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

Het arbeidshof vermocht dienvolgens niet wettig te oordelen dat de administratieve be-
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slissing van 4 oktober 1995 regelmatig met redenen was omkleed (schending van artike-
len 1, 2, 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen) en kon bijgevolg deze administratieve beslissing evenmin toepasse-
lijk  verklaren  lastens  eiseres  (schending  van  artikel  159  van  de  gecoördineerde 
Grondwet).

3. Derde onderdeel
In zoverre de beslissing van het arbeidshof tevens gerechtvaardigd zou kunnen zijn 

door de overweging dat in zoverre de administratieve beslissing behept zou zijn met nie-
tigheid wegens onvoldoende motivering, dit niets zou afdoen aan de bevoegdheid van de 
rechter om de zaak ten gronde te behandelen en de rechtsregels toe te passen op grond 
waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen, het voorliggend arrest op een 
dubbele grondslag onwettig is.

Vooreerst, wordt weliswaar aangenomen dat het aan de rechter bij wie een geschil inza-
ke het recht op werkloosheidsuitkeringen aanhangig is, staat onder eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, 
zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregels toe te 
passen op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen, en dat de rech-
ter zodanig recht op uitkeringen niet vermag te erkennen wanneer uit de gegevens van het 
dossier waarvan de partijen kennis hebben kunnen nemen, blijkt dat de werkloze niet vol-
doet aan alle wettelijke vereisten om op zulk een uitkering recht te hebben, doch in onder-
havige zaak werd niet het recht op uitkeringen in hoofde van een werknemer betwist doch 
wel de wettigheid van een administratieve beslissing, waarbij een zogenaamde compensa-
toire vergoeding aan een werkgever wordt opgelegd, ter discussie stond.

Het staat niet aan de arbeidsgerechten een wegens het ontbreken van elke beschouwing 
inzake de opportuniteit van het opleggen van een compensatoire vergoeding lastens een 
werkgever, onregelmatig gemotiveerde administratieve beslissing, te beoordelen en even-
tueel te motiveren.

De rechter kan, gelet op de artikelen 33, 37, 40, 144, 145 en 159 van de gecoördineerde 
Grondwet en gelet op het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten, de 
beoordelingsvrijheid van de directeur niet ontnemen.

Het arbeidshof schendt derhalve, in zoverre het oordeelde dat het een onregelmatig ge-
motiveerde beslissing door een eigen beoordeling en motivering kon vervangen, de artike-
len 33, 37, 40, 114, 145, 159 van de gecoördineerde Grondwet, en miskent eveneens het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.

Het  arbeidshof  omkleedt  tevens  zijn  beslissing  met  tegenstrijdige  motieven,  nu  het 
enerzijds oordeelt dat indien de administratieve beslissing niet regelmatig met redenen 
zou zijn omkleed, het aan de rechter behoorde om de zaak ten gronde te behandelen, en 
anderzijds oordeelt dat het niet aan de rechterlijke macht toekomt om de opportuniteit van 
een administratieve rechthandeling te beoordelen en de rechter enkel mag nagaan of de 
beslissing van de directeur niet in strijd was met de wet.

Het arbeidshof eigent zich aldus enerzijds een bepaalde rechtsmacht toe en stelt ander-
zijds dat het die rechtsmacht niet bezit, en omkleedt zodoende zijn beslissing met tegen-
strijdige motieven (schending van de artikelen 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de administratieve beslissing van 4 

oktober 1995 op afdoende wijze gemotiveerd is op grond dat de beslissing nauw-
keurig de juridische overwegingen, met name de toepasselijke artikelen van het 
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toepasselijk koninklijk besluit en de wet weergeeft; dat ook de feitelijke overwe-
gingen afdoende aanwezig zijn; dat, voor de toepassing van de uitdrukkelijke 
motiveringswet, het volstaat een korte maar duidelijke opsomming van de feite-
lijke gronden op te geven; dat niet vereist is dat de motivering exhaustief zou 
zijn; dat alle argumenten niet tot in de details uiteengezet moeten worden;

Dat het arrest het verweer omtrent een gebrek aan motivering waarom de di-
recteur deze beslissing nam en de wanverhouding tussen de gegevens vermeld in 
de beslissing enerzijds, en de gevolgen van deze beslissing, namelijk het opleg-
gen van de geldelijke sanctie ten bedrage van 996.507 BEF anderzijds, beant-
woordt met de reden dat dit verweer niet relevant is bij gebreke aan enige grond 
en dat de te betalen vergoeding forfaitair is en de berekening ervan te vinden is 
in de artikelen weergegeven in de beslissing;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 

7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in ge-
val van conventioneel brugpensioen, zoals te dezen van toepassing, de werkge-
ver die de bepalingen van artikel 4 inzake de vervanging van een werknemer niet 
naleeft of waarvan de aangestelden of lasthebbers die bepalingen niet nageleefd 
hebben, een administratieve geldboete kan oplopen overeenkomstig de bepalin-
gen van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toe-
passelijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten en haar uitvoeringsbe-
sluiten;

Dat het derde lid van dit artikel 6 bepaalt dat de directeur bovendien kan eisen 
dat de bedoelde werkgever aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een for-
faitaire compensatoire vergoeding stort;

Overwegende dat de term "kan" in de voormelde bepalingen dezelfde beteke-
nis heeft en aldus dient te worden begrepen dat de directeur in beginsel bij de 
vaststelling dat de vervangingsplicht niet is nageleefd de betaling van de forfai-
taire compensatoire vergoeding dient op te leggen en daartoe de macht bezit, zo-
als de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 4, van de 
wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen;

Dat het derde lid van artikel 6 dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt, geen 
willekeurige beslissing van de directeur toelaat, wat niet uitsluit dat hij in rede-
lijkheid de forfaitaire compensatoire vergoeding niet oplegt;

Dat het onderdeel  verkeerdelijk ervan uitgaat  dat  de werkloosheidsdirecteur 
volledig vrij tot de oplegging van de compensatoire forfaitaire vergoeding kan 
beslissen en daarom, benevens de vaststelling van het aanwezig zijn van de wet-
telijke voorwaarden hiertoe specifiek nog redenen dient  op te  geven waarom 
deze vergoeding wordt opgelegd;

Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke gegevens die het aan-
geeft mocht oordelen dat de administratieve beslissing van 4 oktober 1995 af-
doende gemotiveerd was in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
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Overwegende dat de aangevoerde schending van artikel 159 van de Grondwet 
geen zelfstandige  grief  bevat,  maar is  afgeleid uit  de  tevergeefs  aangevoerde 
schending van de voornoemde wet;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen het oordeel van het arrest dat 

"gesteld dat de beslissing wel degelijk behept ware geweest met nietigheid we-
gens onvoldoende motivering, dit niets zou afdoen aan de bevoegdheid van de 
rechter om de zaak ten gronde te behandelen en de rechtsregels toe te passen op 
grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen";

Overwegende dat het arrest beslist dat de administratieve beslissing van 4 ok-
tober 1995 afdoende gemotiveerd is;

Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen een overtollige reden, mitsdien 
niet ontvankelijk is;

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

10 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Andersluidende  conclusie3 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:   mrs. 
Bützler en Simont.

3 Het O.M. concludeerde tot cassatie op grond van het tweede onderdeel van het enig middel inge-
volge schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen. De appèlrechters oordeelden dat de administratieve beslis-
sing genomen door de directeur van de R.V.A. overeenkomstig art 6 lid 3 K.B. 7 dec. 1992 betreffen-
de de toekenning van werkloosheidsvergoedingen in geval van conventioneel brugpensioen (zoals 
van kracht vóór de wijziging bij K.B. 21 maart 1997) voldoende gemotiveerd was onder de loutere 
verwijzing dat eiseres in cassatie niet overging tot rechtsgeldige vervanging van haar bruggepensio-
neerde en de werkloosheidsdirecteur niet met redenen diende aan te geven waarom hij van zijn beoor-
delingsvrijheid gebruik maakte. Het O.M. benadrukte dat krachtens het ten deze toepasselijke art. 6 
K.B. 7 dec. 1992 de werkloosheidsdirecteur van de werkgever die geen gevolg geeft aan zijn wettelij-
ke verplichting tot vervanging van een werknemer die met brugpensioen gaat een forfaitaire compen-
satoire vergoeding kan eisen en aldus de bevoegdheid van de werkloosheidsdirecteur een discretio-
nair karakter heeft. Dit aspect wordt trouwens door partijen niet betwitst. Volgens het O.M. is deze 
bevoegdheid derhalve "facultatief", de regelgever hanteert immers het woord "KAN" en er zijn ver-
der  geen tegenindicaties  om een rechtsplicht  aan te  nemen (contra  Cass.  31 mei  1999,  A.R.  nr. 
S.98.000 5N op tegenstrijdige conclusie O.M.). Dat aldus wanneer de toepasselijke regelgeving aan 
het bestuur de vrijheid laat tussen verschillende mogelijke oplossingen, is het bestuur verplicht zijn 
keuze te verantwoorden (zie o.m. I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele Motivering van bestuurshan-
delingen in "Administratieve rechtsbibliotheek", p. 149, nr. 185; P. VAN ORSHOVEN. De uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen, R.W. 1991- 92 (488), 194; J. PUT Administratieve sancties in het  
Sociaal Zekerheidsrecht, Die Keure, 1998, p. 343 nr. 396). De administratieve beslissing moet der-
halve tevens de redenen vermelden waarom de directeur het nodig achtte een forfaitaire compensatoi-
re vergoeding op te leggen. In deze zin Cass, 15 febr. 1999, A.R. nr. 98.007, nr. 88. In de litigieuze 
beslissing is omtrent de motivering niets terug te vinden.
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Nr. 350

2° KAMER - 11 juni 2002

WEGVERKEER — ALLERLEI - NUMMERPLAAT - VOORWERP.

Artikel 67bis, Wegverkeerswet stelt geen feit strafbaar maar houdt een weerlegbaar ver-
moeden van schuld in1. (Art. 67bis Wegverkeerswet)

(D.)

ARREST

(A.R. P.01.0652.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 Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. 
IV. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 67bis Wegverkeerswet.
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen tot een geldboete wegens 

een inbreuk op artikel 67bis Wegverkeerswet, te weten "wanneer een overtreding 
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, in-
geschreven op naam van een natuurlijk persoon, en de bestuurder bij de vaststel-
ling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is be-
gaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig";

Dat deze wetsbepaling een weerlegbaar vermoeden van schuld inhoudt maar 
dit feit niet strafbaar stelt;

Dat de beslissing derhalve niet naar recht verantwoord is;
B. Onderzoek van de middelen 
Overwegende dat het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing 

geen antwoord behoeft;
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;

1 Zie Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.0753.F, nr. 160.
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting hou-

dend in hoger beroep.

11 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. J. De Koekelaere, Oudenaarde.

Nr. 351

2° KAMER - 11 juni 2002

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
NIET-VERSCHIJNENDE GETUIGE - VOORLEZING VAN DE AFGELEGDE VERKLARING DOOR EEN 
RECHTER-ASSESSOR - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER.

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - UITOEFENING - MOTIVERING.

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - UITOEFENING - 
MOTIVERING.

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
CONCLUSIE - BEGRIP - GEVOLG.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - 
CONCLUSIE - BEGRIP - GEVOLG.

1º De voorzitter van het hof van assisen kan, zonder hierbij zijn discretionaire macht te de-
legeren, opdracht geven aan een rechter-assessor voorlezing te doen van een door een 
niet verschijnende getuige tijdens het gerechtelijk onderzoek afgelegde verklaring1. (Artt. 
268 en 354 Sv.)

2º en 3° De beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionaire macht neemt, dienen  
niet gemotiveerd te worden2. (Art. 149 Gw. 1994; Art. 268 Sv.)

4º en 5° Het verzet van een partij tegen de voorlezing door de voorzitter van de verklarin-
gen van een afwezige getuige, waarvan akte wordt gevraagd, staat niet gelijk met een  
conclusie waarbij een betwisting voor het hof van assisen aanhangig wordt gemaakt; bij  
afwezigheid van dergelijke conclusie, heeft het hof van assisen over die betwisting niet te  
beoordelen3. (Art. 149 Gw. 1994)

(B. T. V. e.a.)

1 Zie Cass., 20 juli 1982, A.R. 2457, A.C. 1981-1982, nr. 669. 
2 Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr. 90. 
3 Zie Cass., 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr. 176; 29 maart 2000, A.R. P.99.1857.N, nr. 211.
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ARREST

(A.R. P.02.0311.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 februari 2002 gewezen door 

het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen, dat uitsluitend uitspraak 
doet over de strafvordering.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 6.1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens;
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 268, 269 en 354 van het Wetboek van Strafvordering;
- Rechten van de verdediging.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Assisen veroordeelt in het bestreden arrest verzoeker o.a. tot levenslange 

opsluiting, waarbij uit het zittingsblad van 6 februari 2002 (voormiddag - zie blad 29 van 
de zittingsbladen) blijkt dat omtrent de getuige K. E. werd gehandeld als volgt:

"De volgende getuige K. E. verschijnt niet.
(...)
De Voorzitter vraagt of afstand wordt gedaan van het verhoor van deze getuige; hij ver-

klaart dat diens verklaring bij wijze van inlichting zal worden voorgelezen; hij wijst erop 
dat deze niet in persoon verschijnende getuige burgerlijke partij is in de zaak.

(...)
De raadslieden van de beschuldigde verzaken aan het verhoor van deze getuige; zij ver-

zetten zich wel tegen de voorlezing van de door K. E. tijdens het onderzoek afgelegde 
verklaring.

Het Hof oordeelt eveneens dat de getuigenis van K. E. niet onontbeerlijk is voor de ver-
dere afhandeling der zaak.

Krachtens de discretionaire macht van de Voorzitter en in zijn opdracht doet Paul Ver-
straete, assessor, voorlezing van de door de getuige E. K. tijdens het onderzoek afgelegde 
verklaring."

Grieven
Eerste onderdeel,
Het door de wet van 30 juni 2000 gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvorde-

ring bepaalt dat wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt of wanneer een getuige 
overleden is, de Voorzitter lezing kan doen van diens tijdens het onderzoek, zelfs onder 
eed, afgelegde verklaringen.

Bijgevolg de wet zelf hier dus als substantieel vorm-element oplegt dat de gebeurlijke 
voorlezing van de verklaringen van de niet-verschijnende getuige gebeurt door de Voor-
zitter zelf.

Dat immers in de wettekst van het gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvorde-
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ring de gebeurlijke voorlezing zelf van de betrokken verklaringen uitsluitend aan de Voor-
zitter persoonlijk wordt opgedragen.

Dat de Voorzitter niet van zijn discretionaire macht gebruik kan maken om een Hem 
door de wet zelf opgelegde taak door iemand anders te laten uitvoeren.

Dat de discretionaire macht immers de Voorzitter niet toelaat tegen de wet zelf in te 
gaan  (Declercq,  R.,  Beginselen  van  strafrechtspleging,  2e  druk,  Antwerpen,  Kluwer, 
1999, p.698, nr. 1589; Vandeplas, A., "Discretionaire macht van de voorzitter", in Comm. 
Straf., p. 7, nrs. 17-18).

Dat bijgevolg bij een gebeurlijke voorlezing van de verklaringen van K. E., dit hier 
door de Voorzitter zelf had moesten gebeuren en niet door de assessor Verstraete Paul.

Dat er hier bijgevolg overtreding is van een substantiële vorm-vereiste.
Tweede onderdeel
De beslissing om de verklaringen van een niet-verschijnende getuige voor  te  lezen 

sinds de wijziging van art. 354 van het Wetboek van Strafvordering door de wet van 30 
juni 2000, niet meer toekomt aan de Voorzitter krachtens zijn discretionaire macht, zoals 
bepaald in de art. 268 en 269 van het Wetboek van Strafvordering, maar deze gebeurlijke 
voorlezing nu gebeurt in uitvoering van de nieuwe wettelijke regeling terzake, zoals be-
paald in het gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvordering.

Dat dit gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de Voorzit-
ter in het geval van een niet-verschijnende getuige voorlezing kan doen van diens tijdens 
het onderzoek, zelfs onder eed, afgelegde verklaringen.

Dat deze voorlezing dus niet verplicht is, én dat bijgevolg de partijen daaromtrent ook 
kunnen vragen deze voorlezing al dan niet te doen.

Dat zulks hier door de raadslieden van verzoeker is gedaan, waarbij zij uitdrukkelijk 
hebben verklaard zich tegen deze voorlezing te verzetten, én waarbij zij tevens hebben ge-
vraagd hiervan akte te willen doen nemen op het zittingsblad, wat ook is gebeurd.

Dat derhalve moet worden aangenomen dat hierover door hen werd geconcludeerd, nu 
hun mondeling verzoek terzake op het zittingsblad werd genoteerd.

Dat er hier dan ook niet zomaar kon worden overgegaan tot het toch voorlezen van de 
verklaringen van de afwezige getuige K. E., én dit zonder ook maar ergens - laat staan ge-
motiveerd - te antwoorden op het verzet dat daaromtrent bij wijze van conclusies door de 
raadslieden van verzoeker was geformuleerd.

Dat - gelet op dit bij wijze van conclusies geformuleerd verzet omtrent de voorlezing 
dat was geformuleerd door de raadslieden van verzoeker - het Hof van Assisen zelf hier 
had dienen te oordelen over dit geformuleerde verzet, waarbij er ook aanleiding was tot de 
Grondwettelijk verplichte motivering van de beslissing daaromtrent.

Dat immers - zelfs omtrent de uitoefening van de discretionaire macht van de Voorzit-
ter (waarover het inzake het gebeurlijke voorlezen van verklaringen van de niet-verschij-
nende getuigen nu echter sedert de invoering van het gewijzigde art. 354 van het Wetboek 
van Strafvordering niet meer gaat) - moet worden aangenomen dat het Hof van Assisen 
oordeelt omtrent de ontstane betwistingen lopende het geding (Zie bvb. omtrent de toe-
passing ervan bij de discretionaire macht: Declercq, Beginselen, p. 699, nr. 1593: "Het 
heeft dus geen zin dat een conclusie daaromtrent tot de voorzitter zou worden gericht. 
Maar de partijen kunnen, volgens de omstandigheden, reageren met een conclusie die tot 
het Hof zou worden gericht, b.v. als de voorzitter van zijn discretionaire macht geen ge-
bruik wenst te maken om een deskundige aan te stellen, kan men vragen dat het Hof het 
zou doen.").

Dat overigens ook art. 6.1 E.V.R.M. én het beginsel van de rechten van verdediging de 
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betrokken Rechter verplichten om - wanneer de wet aan de Voorzitter de mogelijkheid 
geeft om al dan niet tot de voorlezing van verklaringen van een niet-verschijnende getuige 
over te gaan, én er daaromtrent door de partijen in de één of de andere zin wordt gecon-
cludeerd - daaromtrent te beraadslagen en te oordelen, waarbij het oordeel terzake min-
stens overeenkomstig art. 149 Grondwet ook gemotiveerd dient te zijn.

Dat dit zelfs ook het geval zou zijn voor zover men nog zou oordelen dat het in casu 
toch niet toekwam aan (het) Hof van Assisen om te oordelen over de vraag of de Voorzit-
ter de in het gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde voorlezing 
al dan niet zou doen, maar dat de beoordeling daaromtrent enkel en alleen aan de Voorzit-
ter zelf zou blijven toekomen, ook na de inwerkingtreding van dit gewijzigde art. 354 van 
het Wetboek van Strafvordering.

Dat ook in dergelijk geval de hierboven aangehaalde verdrags- en wetsbepalingen dan 
minstens de Voorzitter verplichten om de conclusies van één van de partijen daaromtrent 
te onderzoeken, én gemotiveerd te beantwoorden .

Dat zulks hier niet is gebeurd, nu na het notitie nemen op het zittingsblad van het ver-
zoek terzake van de raadslieden van verzoeker:

- het Hof van Assisen enerzijds enkel gesteld heeft dat het getuigenis van K. E. niet on-
ontbeerlijk was voor de verdere afhandeling van de zaak, maar niets heeft gezegd omtrent 
het al dan niet - in toepassing van het gewijzigde art. 354 van het Wetboek van Strafvor-
dering - voorlezen door de Voorzitter van diens verklaringen;

- de Voorzitter zelf ook geenszins geantwoord heeft - laat staan gemotiveerd - op de 
middels het zittingsblad geformuleerde conclusies van de raadslieden van verzoeker om-
trent dit gebeurlijk voorlezen van de betrokken verklaringen.

Dat een verwijzing naar de discretionaire macht aan dit alles niets wijzigt, nu:
- de discretionaire macht hier vooreerst niet meer speelt, gelet op het feit dat de bedoel-

de voorlezing nu door de wet zelf wordt geregeld (art. 354 Sv.);
- de discretionaire macht in elk geval niet toelaat om in te gaan tegen art. 6.1 E.V.R.M. 

én tegen de rechten van verdediging, die vereisen dat wanneer procespartijen omtrent het 
al dan niet voorlezen van de verklaringen van een niet-verschijnende getuige verzoeken of 
opmerkingen formuleren, dit onderzocht wordt door de Rechter, gevolgd door een over-
eenkomstig art. 149 van de Grondwet gemotiveerd antwoord terzake.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de aangehaalde verdragsbepalingen, wetsbepalin-
gen en beginselen schendt:

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 354 Wetboek van Strafvordering niet eraan in de weg 

staat dat een rechter-assessor in opdracht van de voorzitter van het hof van assi-
sen voorlezing doet van een door een niet verschijnende getuige tijdens het ge-
rechtelijk onderzoek afgelegde verklaring;

Dat de voorzitter van het hof van assisen hierbij zijn discretionaire macht niet 
delegeert; 

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het feit dat bepaalde onderzoekshandelingen die behoren tot 

de discretionaire macht van de voorzitter van het hof van assisen nu in het Wet-
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boek van Strafvordering sedert de wet van 30 juni 2000 uitdrukkelijk zijn ver-
meld, niet tot gevolg heeft dat deze niet meer behoren tot deze bijzondere be-
voegdheid van de voorzitter;

Overwegende  dat  uit  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  blijkt  dat  de 
voorzitter voorlezing heeft gegeven van de verklaringen van de afwezige getuige 
E. K.; dat hij zodoende handelde krachtens zijn discretionaire macht hem uit-
drukkelijk verleend door artikel 354 Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat de beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionaire 
macht neemt, niet dienen te worden gemotiveerd;

Overwegende dat de omstandigheid dat een partij zich verzet tegen de voorle-
zing van de verklaringen van een afwezige getuige door de voorzitter van het hof 
van assisen en van dit verzet akte vraagt, niet gelijkstaat met een conclusie waar-
bij een betwisting voor het hof van assisen aanhangig wordt gemaakt; dat bij af-
wezigheid van dergelijke conclusie, het hof van asssisen over die betwisting niet 
te oordelen heeft;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat de aangevoerde miskenning van het recht van verdediging 

afgeleid is uit de hierboven vergeefs aangevoerde onwettigheid;
Dat het onderdeel in zoverre 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 het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

11 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. Houtekier en P. Arnou, Brugge.

Nr. 352

2° KAMER - 12 juni 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
AUTHENTIEKE AKTE - DOORHALING - GEEN GOEDKEURING - GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ADVOCAAT - VOORNAAM - VERMELDING.

3º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - VALSHEIDINCIDENT - VORDERING - 
CASSATIEGEDING - BELANG - ONTVANKELIJKHEID.
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4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - VERHINDERDE MAGISTRAAT - VERVANGING - TOEGEVOEGDE 
ADVOCAAT - VOORWAARDEN.

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - VERHINDERDE MAGISTRAAT - VERVANGING - TOEGEVOEGDE 
ADVOCAAT - VOORWAARDEN.

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - VERHINDERDE MAGISTRAAT - 
VERVANGING - TOEGEVOEGDE ADVOCAAT - VOORWAARDEN.

1º Het niet-goedkeuren van een doorhaling in een authentieke akte van de strafrechtsple-
ging maakt deze niet nietig, wanneer die doorhaling geen verband houdt met de vermel-
ding van een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste1.

2º Geen enkele wetsbepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van het cassatieberoep aan 
de vermelding, door de griffier, van de voornaam van de advocaat die de verklaring van  
cassatieberoep heeft gedaan. 

3º De vordering tot burgerlijk valsheidsincident, die voor het hof wordt ingesteld door een 
partij in het cassatiegeding, is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang, wanneer de  
daarin vervatte bewering geen weerslag heeft op de oplossing van het cassatieberoep2.  
(Art. 907, eerste lid Ger.W.)

4º, 5° en 6° Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een  
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op 
het tableau van de Orde ingeschreven advocaat van ten minste dertig jaar oud aanwijzen  
om hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende magistraten van de recht-
bank verhinderd zijn3(Artt. 322 en 779, tweede lid Ger.W.)

(V. en OMOB T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0341.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 18 januari 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen drie middelen voor, gesteld als volgt: 
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 2, 78, 92, § 1, eerste lid, 3°, 322, 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-

1 Zie Cass., 20 feb. 1991, A.R. 8738, nr. 335. 
2 Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1004.N, nr. 473. 
3 Zie Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr. 424; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362, met 
concl. O.M.; 10 mei 2000, A.R. P.00.0107.F, nr. 283, en G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Luik, 
1992, blz. 233 en 268. 
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boek;
- Artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het middel is gericht tegen het bestreden vonnis dat op 18 januari 2002, in openbare te-

rechtzitting, is  gewezen door de 48ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, zitting houdende in correctionele politiezaken, en dat

1) op strafrechtelijk gebied: 
in zijn redenen met name vaststelt dat de feiten, zoals zij onder de aan eiser verweten 

telastleggingen in de oorspronkelijke dagvaarding zijn gekwalificeerd door de eerste rech-
ter, bewezen zijn gebleven, 

en, in het beschikkende gedeelte, enerzijds, het beroepen vonnis van 29 februari 1996 
van de derde kamer van de Politierechtbank te Brussel bevestigt,  waarbij eiser, op de 
strafvordering, is veroordeeld wegens de hem verweten telastleggingen (met name tot een 
gevangenisstraf van drie maanden, met één jaar uitstel, en een geldboete van 500 frank, 
gebracht op 75.000 frank, en een vervallenverklaring van het recht tot sturen), en, ander-
zijds, eiser in de kosten van het hoger beroep veroordeelt;

2) op burgerrechtelijk gebied: 
in zijn redenen beslist dat "eiser volledig aansprakelijk is voor het ongeval" (dat heeft 

plaatsgevonden te Elsene op 5 maart 1994),
en, in het beschikkend gedeelte, ten gevolge van die beslissing over het beginsel van de 

aansprakelijkheid: 
- het beroepen vonnis, wat de aan de [eerste en tweede] verweersters toegekende provi-

sies betreft, alsook de bevolen onderzoeksmaatregel met betrekking tot [de tweede] ver-
weerster bevestigt, en dat vonnis voor het overige wijzigt,  waarbij het eiser en eiseres 
hoofdelijk veroordeelt om aan de [eerste, derde en vierde] verweersters meerdere bedra-
gen te betalen,

- de vordering van de (eerste) verweerster om uitspraak te horen doen over de schade 
aan de moto Suzuki 1052 CC aanhoudt;

de zaak, wat de [tweede] verweerster betreft, voor het overige naar de eerste rechter 
verwijst om haar vordering, na het deskundigenonderzoek, toe te wijzen.

Het bestreden vonnis is gewezen op de openbare terechtzitting van 18 januari 2002 van 
de 48ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die in correctionele poli-
tiezaken zitting hield, en alwaar, volgens de vermeldingen van zowel het vonnis (17de en 
laatste blad) als van het proces-verbaal van de terechtzitting van 18 januari 2002 waarop 
uitspraak is gedaan, zitting hielden:  de heer Niemegeers, rechter en waarnemend voorzit-
ter, de heer van der Mensbrugghe, rechter, Mevrouw de le Vingne en Joly, plaatsvervan-
gend rechter (waarbij de letter "M" - voor "Monsieur" - vóór de naam van rechter de le 
Vingne, door toevoeging van de letters "me", in "Mme" is gewijzigd, en de naam van 
rechter "de le Vingne" alsook het begrip "plaatsvervangend rechter" zijn geschrapt, zon-
der dat die schrappingen evenwel zijn genummerd noch goedgekeurd.

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Wanneer,  luidens artikel 779,  tweede lid,  van het Wetboek van Strafvordering,  een 

rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede 
heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, kan de voorzitter van het gerecht welis-
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waar een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervan-
gen, en kan in rechtbanken van eerste aanleg, luidens artikel 322 van dat wetboek, de ver-
hinderde rechter vervangen worden door een andere rechter, een toegevoegd rechter of 
een rechter, en kan de voorzitter van de kamer, bij gebrek aan voldoende plaatsvervangen-
de rechters, een of twee, op het tableau van de orde ingeschreven advocaten van ten min-
ste dertig jaar oud oproepen om zitting te nemen. 

Die bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing in strafzaken (krach-
tens artikel 2 van datzelfde wetboek) en in het kader van de rechtspleging in hoger beroep 
(met toepassing van artikel 1042 van dat wetboek).

Uit de bewoordingen van de beschikking van 18 januari 2002 van de heer E. Vande 
Walle, voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, welke beschikking deel 
uitmaakt van de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat "Gezien 
plaatsvervangend rechter J. de le Vingne wettig is verhinderd de uitspraak bij te wonen 
van de vonnissen waarover hij mede heeft beraadslaagd en waarvan hij de tekst heeft op-
gemaakt", en "Gezien artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek", die voorzit-
ter "Mevrouw de advocaat Joly, met het oog op de uitspraak van de vonnissen, heeft aan-
gewezen om plaatsvervangend rechter J. de le Vingne te vervangen op de terechtzitting 
van 18 januari 2002 van de 48ste kamer" in de zaak met dossiernummer 80.96.1274/96 
inzake eiser (...).

Uit die beschikking volgt evenwel niet dat plaatsvervangend rechter de le Vingne is 
vervangen door een "andere rechter" maar wel door een advocaat (Mevrouw Joly) en noch 
uit die beschikking, noch uit enig processtuk waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt 
dat mevrouw Joly ten minste dertig jaar oud was en op het tableau van de Orde ingeschre-
ven was.

Het bestreden vonnis vermeldt niet dat mevrouw Joly was opgeroepen om het rechts-
college voltallig te maken op de terechtzitting van de uitspraak van 18 januari 2002, "ter 
vervanging van plaatsvervangend rechter de le Vingne", en evenmin dat mevrouw Joly 
"advocaat" was en "ingeschreven op het tableau van de Orde" en, daarenboven, "ten min-
ste dertig jaar oud" was.

Het Hof kan dus onmogelijk nagaan of de voorwaarden om een advocaat krachtens arti-
kel 322, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als rechter toe te voegen, 
waren vervuld op de terechtzitting van 18 januari  2002, waarop mevrouw Joly zitting 
heeft gehouden.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 322 en 779, inzonderheid het twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook, voor zover nodig, de artikelen 2 et 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en moet nietig worden verklaard of worden vernietigd.

Aangezien het vonnis het Hof belet de aan dat rechtscollege toevertrouwde wettigheids-
toetsing uit te oefenen, is zijn beslissing daarenboven niet regelmatig naar recht verant-
woord (schending van artikel 149 van de Grondwet).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de grond van niet-ontvankelijkheid, dat door de verweersters aan het 

cassatieberoep is tegengeworpen, en hieruit afgeleid dat de beginletter van de 
voornaam van de advocaat die de verklaring van cassatieberoep heeft onderte-
kend, in het uittreksel is overschreven zonder dat die wijziging is goedgekeurd: 

Overwegende dat het niet-goedkeuren van een doorhaling in een authentieke 
akte van de strafrechtspleging deze niet nietig maakt, wanneer die doorhaling 
geen verband houdt met de vermelding van een substantiële of op straffe van nie-
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tigheid voorgeschreven vormvereiste;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep onderwerpt aan de vermelding, door de griffier, van de voornaam van 
de advocaat die de verklaring van cassatieberoep heeft gedaan;

Overwegende dat, te dezen, de griffier van het rechtscollege dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen, vermeld heeft dat de verklaring die hij ontvangen had, 
was gedaan door een advocaat die voor en namens elke eiser optrad; dat de naam 
van die advocaat is vermeld in het uittreksel;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dus niet kan worden aangenomen;
B. Op de door de verweersters neergelegde vordering tot betichting van vals-

heid: 
Overwegende dat de verweersters het uittreksel van de verklaring van cassatie-

beroep van valsheid betichten, in zoverre die akte melding zou maken van Mees-
ter B.D., in plaats van P. D., als ondertekenaar van de verklaring;

Overwegende dat, uit de omstandigheid dat de voornaam van de advocaat die 
voor en namens de eisers is tussengekomen, niet correct zou zijn vermeld in de 
door de vordering bedoelde akte, niet kan worden afgeleid dat het cassatieberoep 
onontvankelijk moet worden verklaard;

Dat de vordering, die geen weerslag heeft op de oplossing van het cassatiebe-
roep, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

C. Op het cassatieberoep van T. V. d. M., beklaagde: 
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering: 
Over het eerste middel: 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer het vereiste aantal rechters om zitting te houden 

niet bereikt wordt, artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek toelaat een of twee, 
op het tableau van de Orde ingeschreven advocaten van ten minste dertig jaar 
oud op te roepen, als het rechtscollege niet door een werkend of plaatsvervan-
gend rechter voltallig kan worden gemaakt;

Overwegende dat, voor het overige, wanneer een rechter wettig verhinderd is 
de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd, 
de voorzitter van het rechtscollege krachtens artikel 779, tweede lid, van datzelf-
de wetboek, een andere rechter kan aanwijzen die, zonder van de zaak kennis te 
nemen, de verhinderde rechter op het ogenblik van de uitspraak zal vervangen;

Overwegende dat de in artikel  322 van het Gerechtelijk Wetboek vermelde 
voorwaarden van toepassing zijn op het in artikel 779, tweede lid, van dat wet-
boek bedoelde geval; dat uit het onderling verband tussen die twee bepalingen 
volgt dat de voorzitter van het rechtscollege voormeld rechtscollege op het ogen-
blik van de uitspraak voltallig kan maken door een op het tableau van de Orde 
ingeschreven advocaat van ten minste dertig jaar oud aan te wijzen, als de wer-
kende en plaatsvervangende magistraten van de rechtbank verhinderd zijn;

Overwegende dat het bestreden vonnis is uitgesproken door een rechtscollege 
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dat was samengesteld uit de rechters Niemegeers en van der Mensbrugghe en ad-
vocaat Joly; dat laatstgenoemde was aangewezen bij de beschikking die de voor-
zitter van de rechtbank op 18 januari 2002 heeft gewezen met toepassing van ar-
tikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, om rechter de le Vingne te 
vervangen, die wettig was verhinderd de uitspraak bij te wonen van de vonnissen 
waarover hij mede had beraadslaagd;

Overwegende dat, evenwel, noch uit het bestreden vonnis, noch uit het proces-
verbaal van de terechtzitting, noch uit de voormelde beschikking van 18 januari 
2002, blijkt dat de werkende en plaatsvervangende magistraten waren verhin-
derd; dat uit die stukken evenmin blijkt dat de advocaat die was opgeroepen om 
het rechtscollege voltallig te maken, voldeed aan de bij artikel 322 van het Ge-
rechtelijk Wetboek opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat het  Hof bijgevolg niet kan nagaan of de bij  wet gestelde 
voorwaarden om een advocaat als rechter toe te voegen, waren vervuld;

Dat het onderdeel 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;
Veroordeelt elke verweerster in een achtste van de kosten van het cassatiebe-

roep van T.V.d. M. en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Veroordeelt elke verweerster in een vierde van de kosten van het cassatiebe-

roep van de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep. 

12 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. de Codt – Gelijkluidende  conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. Simont en Mahieu.

Nr. 353

2° KAMER - 12 juni 2002

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING - 
WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - WETTIGE VERDEDIGING - 
BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING - 
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WETTIGE VERDEDIGING - BEKLIMMING OF BRAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - WETTIGE VERDEDIGING - 
BEKLIMMING OF BRAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING - 
WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP - VERHOUDING TUSSEN VERDEDIGING EN AANRANDING.

6º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - WETTIGE VERDEDIGING - 
BEGRIP - VERHOUDING TUSSEN VERDEDIGING EN AANRANDING.

1º en 2° Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de 
bodemrechter op onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmati-
ge aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op grond 
van de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aange-
rande persoon redelijk kon of moest hebben1. (Art. 416 Sv.)

3º en 4° De bodemrechter oordeelt in feite of de doodslag is gepleegd bij het afweren van  
de beklimming of de braak van een huis2. (Art. 417 Sw.)

5º en 6° De verdediging die de grenzen van de redelijke noodzaak te boven gaat, kan niet  
worden beschouwd als een noodzakelijke verdediging; de verdediging en de aanranding  
moeten in verhouding tot elkaar staan3. (Art. 416 Sw.)

(P. T. B. et crts)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0358.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 februari 2002 door het Hof 

van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Geding in cassatie
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt negen middelen voor, gesteld als volgt: 
Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
- Artikel 416 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof [van beroep] vermeldt in de derde considerans van de redenen:  "terwijl C.M. 

druk gebaart en ernstige bedreigingen uit, maar buitenstaat, zonder enig wapen of gevaar-
lijk voorwerp in de hand", waarmee het impliceert dat C., om gevaarlijk te zijn in de zin 
van de bedoelde bepaling, gewapend had moeten zijn.

1 Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2525, nr. 364; 22 jan. 1991, A.R. 4213, nr. 265; 29 sept. 1998, A.R. 
P.98.0466.F, nr. 418. 
2 Zie Cass., 23 juni 1969 (Cass., 1969, 1054). 
3 Zie Cass., 23 dec. 1986, A.R. 462, nr. 254; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418.
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Grieven
Aldus beperkt het hof [van beroep] de draagwijdte van de bepaling, omdat sommigen, 

hoewel ongewapend, gevaarlijker zijn dan anderen met wapen.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 417 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof [van beroep] vermeldt dat de specifieke voorwaarde voor wettige verdediging 

in de zin van artikel 417 van het Strafwetboek niet vervuld zou zijn, omdat verzoeker "het 
gedrag van C.M., op het ogenblik van het schot, meer als opgezet spel beschouwde (...) 
dan als een werkelijke poging tot beklimming en braak van de toegang tot zijn pand, en 
dat [des te meer daar] C.M. geen enkel werktuig of instrument had om iets dergelijks te 
ondernemen."

Grieven
Aldus beperkt het hof de draagwijdte van de bedoelde bepaling: 
Eerste onderdeel
Aangezien de beklaagde, zonder tegengesproken te worden, betoogde dat C., op het 

ogenblik van het schot, reeds:
"op zijn minst één keer een vork had gegooid naar de conclusienemer, op zijn minst één 

keer getracht had de voordeur in te trappen".
Vanaf  dat  ogenblik  was C.  bijgevolg begonnen met  zijn  poging tot  beklimming of 

braak van verzoekers woonplaats;
Tweede onderdeel
Aangezien men over geen enkel werktuig dient te beschikken om een deur in te trap-

pen, zoals C. dat ging doen.
Derde middel
Geschonden wetsbepaling
- Artikel 149 van de Grondwet (tegenstrijdigheid van redenen).
In de eerste considerans van de redenen met betrekking tot de telastlegging A vermeld-

de het hof [van beroep] duidelijk dat er tegen [eiser] "inderdaad zware bedreigingen zijn 
geuit".

Aldus doet het hof [van beroep] recht op de conclusie waarin eiser aanvoerde dat de 
drie wettelijke voorwaarden voor de wettige verdediging vervuld waren, te dezen de eer-
ste, "het bestaan van een ernstig gevaar".

Die reden is in strijd met die welke twee leden verder wordt vermeld, en waarin het hof 
[van beroep] schrijft:  "De beklaagde en zijn gezin bevinden zich, vanaf dat ogenblik, bij-
gevolg thuis in veiligheid, met de deur op slot, terwijl C.M. druk gebaart en ernstige be-
dreigingen uit, maar buitenstaat, zonder enig wapen of gevaarlijk voorwerp in de hand".

Zodoende kan niet worden bepaald of het hof [van beroep] het bestanddeel van wettige 
verdediging, namelijk het ernstig gevaar, in aanmerking genomen heeft, of de beslissing 
op andere redenen is gegrond.

(...);
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de straf-

vordering: 
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Over het eerste middel: 
Overwegende dat, wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aan-

gevoerd, de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt over de ernst en de ac-
tualiteit van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak en de evenre-
digheid van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden en rekening 
houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest heb-
ben;

Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing dat "de voorwaarden voor 
de toepassing van artikel 416 van het Strafwetboek te dezen niet zijn vervuld", 
grondt op de vaststelling "dat [eiser] en zijn gezin zich vanaf dat ogenblik [d.w.z. 
nadat eiser de deur van het pand op slot had gedaan en M.C. een vork naar het 
pand had gegooid], bijgevolg thuis in veiligheid [bevonden], terwijl C.M. druk 
aan  het  gebaren  was  en  ernstige  bedreigingen  aan  het  uiten  was,  maar  bui-
tenstond, zonder enig wapen of gevaarlijk voorwerp in de hand", maar met name 
ook op de vaststelling dat "[eiser] vanuit een venster op de eerste verdieping van 
zijn vergrendeld huis op C.M. [heeft geschoten], die beneden [buitenstond] en 
zich weliswaar bedreigend gedroeg maar op dat ogenblik niets in de hand had"; 
dat het hof, aldus, in tegenstelling tot wat het middel voorhoudt, niet beslist dat 
"C., om bedreigend te zijn in de zin van de bedoelde bepaling, gewapend had 
moeten zijn"; dat het zich alleen ertoe beperkt de ernst van de aanranding van C. 
alsook de door dat arrest vermelde wanverhouding tussen die aanval en eisers te-
genreactie in feite te beoordelen; dat het die wetsbepaling aldus niet heeft ge-
schonden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing dat "de voorwaarden voor 

de toepassing van artikel 417 van het Strafwetboek te dezen niet zijn vervuld", 
hierop grondt dat eiser "zijn wapen tegen M.C. heeft gebruikt op het ogenblik dat 
deze 'karate'-houdingen aannam en aanstalten [maakte] om het huis te bestor-
men, wat aantoont dat hij het gedrag van C.M., op het ogenblik van het schot, 
meer als opgezet spel beschouwde, dat er weliswaar bedreigend uitzag, dan als 
een werkelijke poging tot beklimming en braak van de toegang tot zijn pand, en 
dat des te meer daar C.M. geen enkel werktuig of instrument had om iets derge-
lijks te ondernemen";

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke 
beoordeling van de appèlrechters, volgens welke de doodslag niet is gepleegd bij 
het afweren van de beklimming of de braak van het huis, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters, door de voormelde moti-
vering, die wetsbepaling niet schenden;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel: 
Overwegende dat de appèlrechters, zonder zichzelf tegen te spreken, eerst heb-

ben kunnen beslissen "dat C.M., op het ogenblik van de feiten, inderdaad ernsti-
ge bedreigingen tegen [eiser] had geuit", en, vervolgens, dat eiser en zijn gezin, 
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vanaf het hierboven in antwoord op het eerste middel bedoelde ogenblik, "zich 
thuis, in veiligheid [bevonden], met de deur op slot, terwijl C.M. druk aan het ge-
baren was en ernstige bedreigingen aan het uiten was, maar buitenstond, zonder 
enig wapen of gevaarlijk voorwerp in de hand";

Overwegende dat er, voor het overige, luidens artikel 416 van het Strafwet-
boek, noch misdaad, noch wanbedrijf is wanneer de doodslag, de verwondingen 
en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige ver-
dediging van zichzelf of van een andere; dat de verdediging die de grenzen van 
de redelijke noodzaak te boven gaat, niet kan worden beschouwd als een noodza-
kelijke verdediging; dat de verdediging en de aanranding dus in verhouding tot 
elkaar moeten staan;

Overwegende dat het hof van beroep, bijgevolg, zijn beslissing om die wetsbe-
paling niet toe te passen, naar recht heeft verantwoord, op grond dat "de reactie 
van [eiser] buiten verhouding [stond] tot de geleden aanranding", zodat het hof 
de bedreiging waaraan eiser blootstond toen hij, "vanaf een venster op de eerste 
verdieping van zijn gesloten huis", op M.C. schoot die "beneden buitenstond, en 
zich weliswaar bedreigend gedroeg, maar op dat  ogenblik niets in de handen 
had", niet verder hoefde te verduidelijken; dat het hof zulks des te minder hoefde 
te doen, daar het de niet-tegenstrijdige redenen van het beroepen vonnis heeft 
overgenomen, en met name die, volgens welke "de getuigenis van mevrouw C. 
de ernst van de [door M.C.] geuite bedreigingen relativeert";

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

12 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. L. Minguet, Hoei en M. Dias, Brussel.

Nr. 354

2° KAMER - 12 juni 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING EX 
AEQUO ET BONO - WETTIGHEID - VOORWAARDEN.

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING - 
BEWIJS.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING 



Nr. 354 - 12.6.02 HOF VAN CASSATIE 1495 

VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - 
AANWIJZING - BEWIJS.

1º De rechter die de kapitalisatiemethode aanwendt, oordeelt impliciet maar zeker dat de 
vergoeding van de schade t.g.v. de blijvende ongeschiktheid anders kan worden bepaald  
dan door een raming ex aequo et bono1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º en 3° Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het  
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig art. 778 Ger.W., op het 
ogenblik van de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die 
andere rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vast-
stellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de voorzit-
ter tot aanwijzing van de vervanger hoeft niet bij het dossier te worden gevoegd2.  (Artt. 
778 en 779, tweede lid Ger.W.)

(D. en AGF BELGIUM INSURANCE N.V. T. Q.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0391.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 6 december 2001 gewe-

zen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Beide eisers stellen, in een afzonderlijke memorie, twee middelen in de vol-

gende bewoordingen voor: 
Eerste middel: 
Geschonden bepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikel 780 van het Burgerlijk Wetboek [lees: Gerechtelijk Wetboek]
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, met name in 

zoverre het betrekking heeft op de bedragen betreffende het hoofdstuk over de blijvende 
ongeschiktheid.

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis vermeldt met betrekking tot de kwestie van de blijvende onge-

schiktheid: 
"Dat er grond bestaat om de tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid geleden 

schade te kapitaliseren op grond van de toegekende forfaitaire bedragen, met uitzondering 
van de toekomstige huishoudelijke schade, die herleid moet worden tot een gemiddeld be-

1 Zie Cass., 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 674. 
2 Cass., 12 april 1984, A.R. 7014, nr. 465. In het geval waarin dit arrest uitspraak heeft gedaan, bleek 
de wettige verhindering van de rechter om de uitspraak van het vonnis bij te wonen, impliciet uit de 
vermelding van het vonnis, krachtens welke de vervangende rechter is aangewezen door de beschik-
king van de voorzitter overeenkomstig art. 779 Ger. W. 
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drag van 300 frank, aangezien het kind tot onafhankelijkheid moet worden aangespoord".
Grieven
De [eisers hadden] in hun conclusies de kapitalisatiemethode als volgt betwist: 
"Overwegende dat de rechtspraak, zoals het beroepen vonnis erop wijst, geen op grond 

van kapitalisatie geraamde vergoeding toekent voor graden van minder dan 15 pct. (zie de 
in het beroepen vonnis vermelde rechtspraak);

Overwegende dat het voormelde vonnis daarenboven beklemtoont dat het onderzoek 
van de aanslagbiljetten aantoont dat de bruto-inkomsten licht schommelen, terwijl er een 
duidelijke daling van de netto-inkomsten is door de aangroei van de bedrijfskosten ...;

Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat de inkomsten van mevrouw Q. niet door 
het litigieuze ongeval zijn beïnvloed;

Dat daarenboven, zoals het beroepen vonnis terecht opmerkt, erop moet worden gewe-
zen dat het economisch vermogen van mevrouw Q. niet of nauwelijks is aangetast door 
gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van 7 pct., die geen graad van doorslaggevend be-
lang vormt;

Dat een forfaitaire raming van 55.000 frank per procent ongeschiktheid alle aspecten 
van die gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid passend zal vergoeden, en het verschuldig-
de bedrag dus neerkomt op:  7 x 55.000 = 385.000 frank...".

Er moet worden vastgesteld dat het bestreden vonnis geenszins antwoordt op de conclu-
sies en middelen [van de eisers].

De rechtbank beslist immers alleen dat de tijdens de periodes van tijdelijke ongeschikt-
heid geleden schade moet worden gekapitaliseerd, zonder aan te geven waarom zij de ka-
pitalisatiemethode verkoos boven de forfaitaire raming, die inzonderheid door de eerste 
rechter was toegepast.

Door niet te antwoorden op de conclusies van verzoeker, en meer bepaald op dat punt, 
schendt de rechtbank de artikelen 149 van de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Tweede onderdeel
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis houdt ten aanzien van mevrouw Q. rekening met huishoudelijke 

schade die niet begrepen is in de totale schade ten bedrage van 255.395 frank.
In conclusie [hadden de eisers] die huishoudelijke schade betwist, op grond: 
"Dat de  Politierechtbank te  Nijvel  terecht heeft  geoordeeld dat de  burgerlijke partij 

geenszins had bewezen dat zij onderscheiden huishoudelijke schade had geleden van de 
door de deskundigen geraamde totale schade".

Uit het bestreden vonnis blijkt dat de rechtbank rekening heeft gehouden met huishou-
delijke schade, zonder het al dan niet bestaan ervan met redenen te omkleden, hoewel die 
schade in conclusie was betwist.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis de artikelen 149 van de Grondwet en 780 van 
het Burgerlijk Wetboek [lees: Gerechtelijk Wetboek].

Het gebrek aan een algemene motivering van alle punten die betrekking hebben op het 
debat over de blijvende ongeschiktheid, valt des te meer op, wanneer dat in verband wordt 
gebracht met de min of meer expliciete redengeving van de rechtbank met betrekking tot 
het debat betreffende de kwestie van de tijdelijke ongeschiktheid.

Tweede onderdeel: 
Geschonden bepalingen
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- Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis is  uitgesproken op de openbare terechtzitting van 6 december 

2001, waarbij het rechtscollege was samengesteld uit mevrouw Reniers-Marlier, rechter 
en waarnemend voorzitter, mevrouw Sterck, rechter, en mevrouw Coonen, advocate, toe-
gevoegd rechter, die is aangewezen om de uitspraak van dit vonnis bij te wonen ter ver-
vanging van de heer della Faille de Leverghem, rechter en waarnemend voorzitter, die alle 
terechtzittingen  van  de  rechtspleging heeft  bijgewoond en aan  de  beraadslaging  heeft 
deelgenomen.

Grieven
Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan worden ge-

wezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over de zaak 
moeten hebben bijgewoond.

Artikel 779, tweede lid, bepaalt dat, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uit-
spraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig 
artikel 778, de voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om hem op het 
ogenblik van de uitspraak te vervangen.

Het aan het Hof voorgelegde strafdossier bevat geen enkele beschikking van de voorzit-
ter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, op grond waarvan kan worden vastge-
steld dat mevrouw Coonen, advocate, door de voorzitter van die rechtbank daadwerkelijk 
is aangewezen om de heer della Faille de Leverghem te vervangen, een rechter die aan de 
beraadslaging heeft deelgenomen.

Uit de aan het Hof voorgelegde stukken en uit het bestreden vonnis blijkt al evenmin 
dat de heer della Faille de Leverghem wettig was verhinderd de uitspraak van het vonnis 
bij te wonen.

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
IV. Beslissing van het Hof
Over de eerste middelen: 
Wat de eerste onderdelen betreft: 
Overwegende dat de appèlrechters,  door de in die  onderdelen weergegeven 

grond, de kapitalisatiemethode hebben aangenomen, en aldus impliciet maar ze-
ker hebben geoordeeld dat de vergoeding van de schade ten gevolge van de blij-
vende ongeschiktheid van verweerster anders kon worden bepaald dan door een 
raming ex aequo et bono; dat zij, door die mogelijkheid zelf, gehouden waren de 
laatstgenoemde berekeningswijze te verwerpen, en zodoende geantwoord hebben 
op de in diezelfde onderdelen bedoelde conclusies, waarin een forfaitaire raming 
van 55.000 frank per procent ongeschiktheid was voorgesteld;

Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat de tweede onderdelen betreft: 
Overwegende dat de appèlrechters, tegenover de conclusie waarin de eisers, 

met betrekking tot de "huishoudelijke schade na consolidatie", alleen erop heb-
ben gewezen "dat de Politierechtbank te Nijvel terecht heeft geoordeeld dat [ver-
weerster] geenszins bewees dat zij onderscheiden huishoudelijke schade had ge-
leden van de door de deskundigen geraamde totale schade", stellen dat er sprake 
was van afzonderlijke huishoudelijke schade; dat zij aldus op die conclusie ant-
woorden en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;
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Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen;
Over de tweede middelen: 
Overwegende dat, wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak 

bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkom-
stig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek, op het ogenblik van de uitspraak 
door een andere rechter wordt vervangen, de omstandigheid dat die andere rech-
ter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen, bewezen kan worden door de au-
thentieke vaststellingen van dat vonnis die niet van valsheid zijn beticht; dat de 
beschikking van de voorzitter tot aanwijzing van de vervanger niet bij het dossier 
hoeft te worden gevoegd;

Overwegende dat uit de processen-verbaal van de terechtzittingen van 25 okto-
ber 2001 en 8 november 2001 van de rechtbank in hoger beroep volgt dat het 
rechtscollege,  dat  de zaak op dat  ogenblik  behandelde,  samengesteld was uit 
rechter della Faille de Leverghem, waarnemend voorzitter, en uit de rechters Re-
niers-Marlier en Sterck;

Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat het is uitgesproken door 
een rechtscollege dat was samengesteld uit rechter Reniers-Marlier, waarnemend 
voorzitter, rechter Sterck en toegevoegd rechter Coonen, "die bij de beschikking 
van de voorzitter is aangewezen overeenkomstig artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek, om de uitspraak van dit vonnis bij te wonen, ter vervanging van de 
heer della Faille de Leverghem, rechter en waarnemend voorzitter, die alle te-
rechtzittingen van de rechtspleging heeft bijgewoond en aan de beraadslaging 
heeft deelgenomen";

Overwegende dat uit die authentieke, niet van valsheid betichte vaststellingen 
van het voormelde vonnis blijkt dat de bepalingen van artikel 779, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zijn nageleefd;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

12 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. P. Chomé en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 355

1° KAMER - 13 juni 2002

1º VERJARING — ALGEMEEN - VERZEKERAAR - PROVISIONELE BETALING AAN BENADEELDE 
- ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - TERMIJN.
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2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ARTIKEL 32 VERZEKERINGSWET - 
DRIEJARIGE VERJARING - TOEPASSELIJKHEID - ONVERSCHULDIGDE BETALING.

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALGEMEEN - 
OMVANG.

1º en 2° De vordering die een verzekeraar tegen de benadeelde instelt tot terugbetaling 
van provisies die hij voor de verzekerde onverschuldigd heeft betaald, vloeit niet voort uit  
het verzekeringscontract; het is een vordering die berust op de artt. 1235, 1236 en 1376  
tot 1381 B.W. inzake onverschuldigde betaling en die onderworpen is aan de algemene  
verjaringstermijn1. (Artt. 1235 en 2262 B.W.; Art. 32 Verzekeringswet)

3º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een 
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was  
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt2. (Art. 23 Ger.W.)

(J.V. T. DE LUIKSE VERZEKERING N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0405.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 32 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, die Boek I, Titel X van het Wet-

boek van Koophandel vormt;
- artikel 34 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist in het bestreden arrest dat de door verweerster op 23 augus-

tus 1993 ingeleide vordering, ertoe strekkende terugbetaling te bekomen van de aan eiser 
teveel betaalde vergoedingen, niet verjaard is nu "pas ingevolge het vonnis van 5 mei 
1992 (definitief is) komen vast te staan dat teveel werd betaald" en veroordeelt eiser , met 
bevestiging van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 30 juni 1995, 
tot betaling van 628.508 BEF, meer vergoedende intresten op 33.408 BEF vanaf 1 februa-
ri 1981, op 200.000 BEF vanaf 1 december 1981, op 195.100 BEF vanaf 1 juni 1981 tot 
22 augustus 1993 en met gerechtelijke intresten vanaf 23 augustus 1993.

Grieven
Eiser voerde in zijn conclusie, ingediend ter griffie van het hof van beroep op 14 maart 

1997 (pp. 6-7), aan dat de vordering tot terugbetaling van de in 1981 uitgekeerde vergoe-

1 Zie H. DE PAGE, Traité III, Bruylant, 1967, nr. 17. 
2 Cass., 27 feb. 1995, A.R. S.94.0134.N, nr. 116.
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dingen verjaard was: 
"(...) volgens art. 32 van de wet van 11/6/1874, met betrekking tot de verzekeringen in 

het algemeen, heeft de verzekeraar slechts drie jaar de tijd om de bedragen die onver-
schuldigd werden betaald terug te vorderen. Het vertrekpunt van deze verjaring is de ge-
beurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan, zijnde de betaling zelf.

(Eiser) wijst er trouwens op dat de verjaringstermijn van drie jaar ook werd behouden 
door de wet van 25/6/1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die evenzeer met betrek-
king tot de verjaring voorziet (zie art. 34, § 1):  'De verjaringstermijn voor elke rechtsvor-
dering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar ... De termijn 
begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat een vorderingsrecht doet ontstaan'. Deze 
bepalingen zijn nagenoeg identiek als de bepalingen die voordien van toepassing waren.

Kortom, de bedragen die aan (eiser) werden betaald naar aanleiding van kwestieus on-
geval van 1979, kunnen niet meer worden teruggevorderd, aangezien tussen de betalingen 
in 1981 en de terugvordering door de heer D. of door (verweerster), meer dan drie jaar is 
verlopen".

De verjaringstermijn van drie jaar begint overeenkomstig artikel 32 van de wet van 11 
juni 1874 te lopen "van de gebeurtenis die ertoe aanleiding geeft".

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten bevat eenzelfde rege-
ling nu artikel 34 voorziet dat de verjaring begint te lopen "vanaf de dag van het voorval 
dat het vorderingsrecht doet ontstaan".

De  betaling  van  niet  verschuldigde  vergoedingen  maakt  de  gebeurtenis  uit  die  de 
rechtsvordering van de verzekeraar tot terugvordering van deze vergoedingen doet ont-
staan, zodat de verjaring loopt vanaf de datum van betaling dezer.

Het feit dat pas bij vonnis van 5 mei 1992 de aan eiser verschuldigde schadevergoeding 
werd begroot en pas dan definitief is komen vast te staan dat teveel werd betaald, doet 
geen afbreuk aan het feit dat in 1981 onverschuldigd vergoedingen werden uitbetaald - 
hetgeen door tegenpartij niet werd betwist - en dat het recht op terugvordering ervan op 
dat ogenblik ontstond.

De bij dagvaarding van 23 augustus 1993 ingeleide vordering was dienvolgens ver-
jaard.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is (schending van 
de artikelen 32 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 vormend Boek I, Titel X, van 
het Wetboek van Koophandel, en 34 van de Wet van 25 juni 1992 op de landsverzeke-
ringsovereenkomst).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...)
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep veroordeelt eiser in het bestreden arrest, met bevestiging van het 

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 30 juni 1995, tot betaling van 
628.508  BEF,  meer  vergoedende  intresten  op  33.408  BEF  vanaf  1  januari  1981,  op 
200.000 BEF vanaf 1 december 1981, op 195.100 BEF vanaf 1 juni 1981 tot 22 augustus 
1993 en met gerechtelijke intresten vanaf 23 augustus 1993.

De beslissing luidens welke eiser wordt veroordeeld tot betaling van intresten op de 
door hem ten onrechte ontvangen vergoedingen wordt door het hof van beroep op volgen-
de gronden gesteund: 
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"Hoewel (verweerster) geen partij was in het vonnis van 5 mei 1992 had zij, als verze-
keraar, de leiding van het geding.

Ingevolge dat vonnis staat definitief vast dat (eiser) slechts aanspraak kan maken op de 
daarin toegekende schadevergoeding en dat rekening dient gehouden te worden met de in 
dit vonnis vermelde provisies en de intresten daarop. Wat (eiser) thans voorhoudt met be-
trekking tot de intresten is dan ook niet meer dienend.

(...) Er kan tevens op gewezen worden dat (eiser) door het vonnis van 5 mei 1992 niet 
werd veroordeeld tot terugbetaling van de teveel ontvangen sommen" (arrest, p. 3, nrs. 1-
2).

Grieven 
(...)
2. Tweede onderdeel
Het hof van beroep beslist  ten onrechte dat de omstandigheid dat eiser slechts aan-

spraak kon maken op de in het vonnis van 5 mei 1992 toegekende schadevergoeding, re-
kening houdend met de in dit vonnis vermelde provisies en de intresten daarop, met zich 
meebracht dat de aanvoering van eiser omtrent het niet verschuldigd zijn van intresten 
niet meer dienend is.

Het gezag van gewijsde van het vonnis van 5 mei 1992 strekt zich krachtens artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslis-
sing heeft uitgemaakt, waarbij vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de 
vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en 
door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan.

Het vonnis van 5 mei 1992 doet uitspraak over de door eiser tegen de heer D. ingestel-
de vordering, ertoe strekkende laatstgenoemde te horen veroordelen tot vergoeding van de 
door eiser ten gevolge van het door de heer D. veroorzaakte verkeersongeval geleden 
schade.

De vordering, waarover het hof van beroep in het bestreden arrest uitspraak doet, be-
treft daarentegen een vordering ingesteld door verweerster tegen eiser ertoe strekkende ei-
ser te horen veroordelen tot terugbetaling van ten onrechte ontvangen schadevergoeding.

Beide  vorderingen  werden  derhalve  niet  ingesteld  tussen  dezelfde  partijen,  hetgeen 
overigens uitdrukkelijk door het hof van beroep wordt erkend door de vaststelling dat ver-
weerster geen partij was in het vonnis van 5 mei 1992.

De vordering die aanleiding gaf tot het vonnis van 5 mei 1992 strekte overigens ertoe, 
zoals uit het bestreden arrest zelf blijkt, de heer D. te veroordelen tot betaling van de door 
eiser geleden schade en de oorzaak van deze vordering was gelegen in het door de heer D. 
veroorzaakte verkeersongeval, daar waar de vordering waarover het hof van beroep in het 
bestreden arrest uitspraak doet, ertoe strekte eiser te horen veroordelen tot terugbetaling 
van ontvangen vergoedingen en de onverschuldigde betalingen door verweerster de oor-
zaak van deze vordering vormden.

Beide vorderingen hebben derhalve een ander voorwerp, berusten op een verschillende 
oorzaak en werden niet tussen dezelfde partijen ingesteld, zodat het hof van beroep zich 
niet op het vonnis van 5 mei 1992 en diens gezag van gewijsde kon beroepen om te be-
slissen dat eiser het verschuldigd zijn van vergoedende intresten aan verweerster niet meer 
kon betwisten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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Overwegende dat de vordering van verweerster de terugvordering betreft van 
onverschuldigde betalingen in 1981, meer bepaald de terugbetaling van alsdan te 
veel betaalde provisies; dat de definitieve begroting van de schadevergoeding ge-
schiedde bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel van 5 mei 1992; dat het arrest oordeelt dat de betalingen van 
deze provisies geen definitief toegekende bedragen betrof, mitsdien terugvorder-
baar;

Overwegende dat, krachtens artikel 32 van de Wet van 11 juni 1874, iedere 
vordering die afgeleid wordt uit een verzekeringscontract na drie jaar verjaart; 
dat het uitgangspunt van deze verjaring de gebeurtenis is die tot de vordering 
toegang geeft;

Overwegende dat, wanneer een verzekeraar die voor de verzekerde aan de be-
nadeelde van een ongeval geen definitief toegekende bedragen maar provisies 
heeft betaald, tegen de benadeelde een vordering instelt tot terugbetaling van on-
verschuldigd betaalde provisies, deze vordering geen vordering is die voortvloeit 
uit het verzekeringscontract, gesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde;

Dat de vordering die berust op een onverschuldigde betaling op wettelijke be-
palingen steunt, meer bepaald de artikelen 1235, 1236 en 1376 tot en met 1381 
van het Burgerlijk Wetboek; dat deze vordering onderworpen is aan de algemene 
verjaringstermijn;

Overwegende dat het middel, dat aanvoert dat de vordering van verweerster 
verjaard is op grond van artikel 32 van de wet van 11 juni 1874, niet kan worden 
aangenomen;

2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het gezag van het gerechtelijk gewijsde beperkt is tot wat de 

rechter heeft beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van 
het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van de 
beslissing uitmaakt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat bij vonnis van de Correctionele Recht-
bank te Brussel van 5 mei 1992 beslist werd dat de verzekerde van verweerster 
aan de eiser "een schadevergoeding diende te betalen van 201.375 BEF vermeer-
derd met de intresten, doch onder aftrek van de reeds ontvangen provisies ten be-
drage van 845.100 BEF, vermeerderd met de interesten"; dat het arrest oordeelt 
dat "ingevolge dit vonnis vaststaat dat (eiser) slechts aanspraak kan maken op de 
daarin toegekende schadevergoeding en dat rekening dient gehouden te worden 
met de in dit vonnis vermelde provisies en interesten daarop. Wat de appellant 
thans voorhoudt met betrekking tot de interesten is dan ook niet meer dienend. 
(...) Er kan tevens op gewezen worden dat (eiser) door het vonnis dd. 5 mei 1992 
niet werd veroordeeld tot terugbetaling van teveel ontvangen sommen";

Dat het arrest op grond hiervan het verweer van eiser dat hij geen interest ver-
schuldigd was op de onverschuldigd betaalde provisies vanaf de betaling ervan 
omdat hij te goeder trouw was, verwerpt en eiser veroordeelt tot betaling van 
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vergoedende interest vanaf de data der onverschuldigde betalingen;
Overwegende dat de huidige vordering van verweerster evenwel de terugbeta-

ling van onverschuldigde betalingen met verlopen interest betreft; dat uit de vast-
stellingen van het arrest blijkt dat de gevorderde zaak niet dezelfde is als deze 
waarover bij voormeld vonnis van 5 mei 1992 uitspraak werd gedaan, te weten 
de door de verzekerde van verweerster verschuldigde schadevergoeding; 

Dat het arrest aldus een verkeerde toepassing maakt van het gezag van rechter-
lijk gewijsde in burgerlijke zaken;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2.2. Overige grieven 
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van 

interest tot 22 augustus 1993 op 33.408 BEF vanaf 1 februari 1981, op 200.000 
BEF vanaf 1 december 1981 en op 195.100 BEF vanaf 1 juni 1981 en uitspraak 
doet over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

13 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende  conclusie van de  h.  Bresseleers,  advocaat-generaal  –  Advocaat:   mr. 
Geinger.

Nr. 356

1° KAMER - 13 juni 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - STOFFELIJKE SCHADE - TOEVALLIG FEIT WAARDOOR DE BESTUURDER 
DIE HET ONGEVAL VEROORZAAKT, VRIJUIT GAAT - TOEVALLIG FEIT - BEGRIP.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is verplicht de door een motorrijtuig veroor-
zaakte stoffelijke schade te vergoeden, wanneer geen enkele erkende verzekeringson-
derneming tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de be-
stuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; tot het bestaan 
van dit toevallig feit kan niet worden besloten wanneer de rechter heeft vastgesteld dat  
het ongeval veroorzaakt werd door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastge-
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steld1.  (Art. 80, § 1, 1° Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 19, § 1 K.B. 16 dec. 
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 be-
treffende de controle der verzekeringsondernemingen)

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

ARREST

(A.R. C.00.0060.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 50 - hernummerd als artikel '80' bij artikel 30 van het koninklijk besluit van 12 

augustus 1994 -§1, eerste lid, 1° en 2° - voor zijn wijziging bij artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 8 januari 1993 - van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen - voor hun vervanging bij de artikelen 4 en 58 van het koninklijk 
besluit van 6 mei 1991.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt eiser tot betaling aan tweede verweerster van de hoofd-

som van 98.497 BEF verminderd met de wettelijke vrijstelling van 10.000 BEF en, na be-
vestiging van het vonnis a quo, aan eerste verweerder van de som van 250.000 BEF als 
provisionele vergoeding, onder meer op grond:  "dat het bewezen wordt geacht dat een 
onbekend gebleven voertuig die of mazout of olie op het wegdek heeft achtergelaten zo-
dat het voertuig van de heer V.C. daardoor is geslipt en aan de bestuurder zowel materiële 
als lichamelijke schade werd toegebracht;

Dat het hof derhalve de motivering van de eerste rechter bijtreedt voor zover niet in 
strijd met onderhavige;

(...) dat het K.B. van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van 
de (artikelen 79 en 80) van de Wet van 9 juli 1975, art. 17, §1, 1° en §2, terzake niet toe-
passelijk is vermits het hof van oordeel is dat een derde onbekend gebleven voertuig het 
ongeval heeft veroorzaakt door het achterlaten (verlies) van olie of mazout op het weg-
dek;

(...) dat derhalve art. 80, §1, 1°, van de Wet van 9 juli 1975 wel toepasselijk is; dat (ei-
ser) derhalve gehouden is tot vergoeding van de lichamelijke schade waarvan bestuurder 
V.C. het slachtoffer werd;

(...) dat voor wat Gaselwest betreft de aanwezigheid van olie of mazout op het wegdek 
een toevallig feit - overmacht - uitmaakt ten gevolge waarvan de bestuurder V.C. vrijuit 
gaat zodat art. 80, §1, van de Wet van 9 juli 1975 van toepassing is mede ingevolge art. 
14, art. 17, §1, art 17, §2, en art. 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 die 

1 Zie Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0372.N, nr. 519; 2 jan. 1996, A.R. nr. P.94.1296.N, nr. 1; 5 nov. 
1997, A.R. P.97.1014.F, nr. 451.
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eveneens van toepassing zijn in casu (...)".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Ingevolge het te dezen toepasselijk artikel 50, §1, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 9 

juli 1975, kan elke benadeelde van eiser vergoeding krijgen van de schade voortvloeiende 
uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer de identiteit 
van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld of wanneer geen 
enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, wegens een 
toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrij-
uit gaat. In dit laatste geval moet ingevolge artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981, eiser ook de materiële schade vergoeden die door het voertuig is ver-
oorzaakt. Krachtens artikel 17, § 2, van dit besluit is eiser in afwijking van het bepaalde in 
§ 1, enkel tot vergoeding gehouden van welbepaalde personen, onder wie de eigenaar of 
de bestuurder van het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, en niet van andere 
benadeelden, wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding 
om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
heeft veroorzaakt, vrijuit gaat. Het toevallig feit, bedoeld in artikel 50, § 1, eerste lid, 2°, 
van voormelde wet, moet worden beoordeeld aan de zijde van de bestuurder van het voer-
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt.

Volgens artikel 14 van voormeld koninklijk besluit kan een benadeelde persoon van ei-
ser slechts schadevergoeding verkrijgen in de gevallen bedoeld bij  artikel 50,  §1,  van 
voormelde wet, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in hoofdstuk 
IV van dit koninklijk besluit.

Hieruit volgt dat het arrest, na te hebben vastgesteld "dat een derde onbekend gebleven 
voertuig het ongeval heeft veroorzaakt door het achterlaten (verlies) van olie of mazout op 
het wegdek" en beslist dat eiser gehouden is tot vergoeding van de lichamelijke schade 
waarvan eerste verweerder het slachtoffer werd, zijn beslissing dat eiser ook de materiële 
schade geleden door tweede verweerster dient te vergoeden op grond dat "de aanwezig-
heid van olie of mazout op het wegdek een toevallig feit - overmacht - uitmaakt ten gevol-
ge waarvan (eerste verweerder) vrijuit gaat zodat art. 80 (50), §1, van de Wet van 9 juli 
1975 van toepassing is mede ingevolge art. 14, art. 17 §1, art. 17, §2, en art. 19 van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 die eveneens van toepassing zijn in casu", niet 
naar recht verantwoordt (schending van de aangeduide wetsbepalingen met uitzondering 
van artikel 149 van de Grondwet).

(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 80, §1, 1°, van de Wet van 9 juli 1975 be-

treffende de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de 
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorvoertuig zijn 
veroorzaakt, wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft ver-
oorzaakt, niet is vastgesteld;

Overwegende dat in voornoemd geval, de vergoeding die van het Fonds kan 
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worden verkregen, niet kan worden uitgebreid tot de stoffelijke schade die door 
voornoemd voertuig is veroorzaakt;

Overwegende dat, krachtens artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 
50 (thans 79 en 80) van de wet van 9 juli 1975, het Fonds tot vergoeding gehou-
den is van de stoffelijke schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer 
geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden 
van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
heeft veroorzaakt, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet werd na-
geleefd;

Overwegende dat de appèlrechters aannemen dat eiser op grond van voormeld 
artikel 80, §1, 1°, van de Wet van 9 juli 1975 tot vergoeding van de lichamelijke 
schade van eerste verweerder gehouden is omdat het bewezen is dat een "onbe-
kend gebleven voertuig het ongeval heeft veroorzaakt door het achterlaten (ver-
lies) van olie of mazout op het wegdek";

Dat het arrest, gelet op deze beslissing, niet met verwijzing naar voormeld arti-
kel 19 van het koninklijk besluit van 18 december 1981 kon oordelen dat eiser 
tot vergoeding gehouden is van de stoffelijke schade van tweede verweerder om-
dat dat de aanwezigheid van olie of mazout op het wegdek een toevallig feit 
-overmacht- uitmaakt waardoor eerste verweerder vrijuit gaat; dat het arrest al-
dus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de tussenvordering van verweer-

ster, voor zover tegen eiser ingesteld, toekent en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van het geding;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van dit ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

13 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende  conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten:   mrs. 
Bützler en Simont.
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Nr. 357

1° KAMER - 13 juni 2002

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT - NIET-ONDERTEKENING DOOR EEN 
ADVOCAAT BIJ HOF VAN CASSATIE - B.T.W.-ZAAK - PROCEDURE VÓÓR 6 APRIL 1999 - 
ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een arrest inzake een B.T.W.-geschil dat vóór 6 
april 1999 voor een rechtscollege was gebracht, wanneer het verzoekschrift niet onderte-
kend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie1. (Art. 1080 Ger.W.)

(HEXAGON N.V. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.00.0082.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 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
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Over het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van niet-ontvanke-

lijkheid van de voorziening, waarvan aan de partijen is kennis gegeven overeen-
komstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek:  het verzoekschrift is niet 
ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie: 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiseres bij gerechtsdeurwaardersexploot van 31 juli 1998 verweerder voor de 
beslagrechter te  Hasselt  gedagvaard heeft teneinde de opheffing te  verkrijgen 
van het door verweerder gelegde bewarend beslag op haar BTW-tegoed;

Overwegende dat, krachtens artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die han-
gende zijn bij de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de 
rechtsmiddelen die tegen hun beslissing kunnen worden aangewend, vervolgd en 
afgehandeld worden met toepassing van de vóór 1 maart 1999 geldende regels;

Dat de wetgever hiermee beoogt alle geschillen die op de dag van de inwer-
kingtreding van die wet, dit is 6 april 1999, nog niet definitief zijn beslecht, te la-
ten afhandelen volgens de eerder geldende regels; dat aldus wanneer vóór die da-
tum een geding reeds voor een rechtscollege is gebracht, de vroegere procedure 
moet worden gevolgd, ook wat de rechtsmiddelen betreft;

1 Cass., 4 okt. 2001, A.R. C.99.0428.N, inzake registratierechten, niet gepubliceerd.
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Overwegende dat de bepalingen van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting van fiscale geschillen, voor zover niet is voorzien in een bijzondere 
datum van inwerkingtreding, van kracht zijn geworden op 6 april 1999;

Dat artikel 93 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals vervangen door artikel 63 van de voornoemde wet van 15 maart 1999, lui-
dens welk een ander advocaat dan een advocaat bij het Hof van Cassatie het ver-
zoekschrift tot cassatie mag ondertekenen en neerleggen, in werking is getreden 
op 6 april 1999 en te dezen op grond van artikel 11, eerste lid, van de voornoem-
de wet van 23 maart 1999 geen toepassing vindt;

Overwegende dat  artikel 1080 van het  Gerechtelijk Wetboek vereist  dat  de 
voorziening in cassatie wordt ingesteld bij verzoekschrift dat zowel op het af-
schrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is onderte-
kend;

Dat de bepalingen van het  Wetboek van de belasting over  de toegevoegde 
waarde, zoals te dezen toepasselijk, geen daarvan afwijkende bepaling inhouden, 
zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld op 
basis van de bepalingen van vermeld Wetboek, moet ondertekend zijn door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie; 

Overwegende dat het verzoekschrift van eiseres waarbij de voorziening in cas-
satie wordt ingesteld, niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cas-
satie;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van achtenzestig euro vijf cent jegens de eisende 

partij en op de som van vijfennegentig euro vierenveertig cent jegens de verwe-
rende partij.

13 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. Bielen, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 358

1° KAMER - 13 juni 2002

VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK - ONTSTENTENIS VAN 
DAGTEKENING - GEVOLG.

Nietig is de beslissing van een rechtscollege wanneer ze de datum niet vermeldt waarop ze  
is uitgesproken en die datum evenmin kan worden afgeleid uit het proces-verbaal van de  
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terechtzitting1. (Art. 780, 5° Ger.W.)

(K.D. T. Orde der Dierenartsen)

ARREST

(A.R. D.01.0016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de gemengde raad van 

beroep van de Orde der dierenartsen met het Nederlands als voertaal, uitgespro-
ken volgens de kennisgeving op 21 september 2001.

II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...)
Aangevochten beslissingen
De aangevochten beslissing wijst het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van de 

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen van 18 januari 2001, 
als ongegrond af en bevestigt de tuchtstraf van schorsing van het recht de diergeneeskun-
de uit te oefenen voor de duur van 14 dagen.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 780, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens artikel 2 van 

het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk in tuchtprocedures inzake dierenartsen en krachtens 
artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek toepasselijk in de beroepsprocedure, is de beslissing 
van een rechtscollege die de datum niet vermeldt waarop ze is uitgesproken, nietig.

De bestreden beslissing vermeldt niet wanneer ze werd uitgesproken.
Het proces-verbaal der openbare zitting van 21 september 2001, datum waarop, volgens 

het schrijven van 2 oktober 2001 van de Griffie van de Orde der Dierenartsen (Neder-
landstalige Gemengde Raad van beroep) aan eiseres, de bestreden beslissing zou uitge-
sproken zijn, vermeldt niet dat zij inderdaad op die datum werd uitgesproken:  bedoeld 
proces-verbaal laat inderdaad in het midden of op die datum de zaak in beraad werd ge-
houden voor een uitspraak op een latere datum, de zaak verwezen werd naar een latere zit-
ting dan wel effectief op die datum (21 september 2001) uitspraak werd gedaan.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, bij gebrek aan aanduiding van de datum van 
uitspraak, schending inhoudt van de artikelen 2, 780, 5°, en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en derhalve nietig is.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 780, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk 

1 Zie Cass., 8 jan. 1997, A.R. P.96.1682.F, nr. 19. 
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Wetboek, elk vonnis op straffe van nietigheid de datum vermeldt van de uit-
spraak in openbare zitting;

Overwegende dat de bestreden beslissing de datum niet vermeldt waarop de 
raad van beroep deze beslissing heeft uitgesproken; dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 21 september 2001 niet met zekerheid kan worden af-
geleid dat de beslissing op deze datum werd uitgesproken;

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

nietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde gemengde raad van beroep van 

de Orde der dierenartsen met het Nederlands als voertaal.

13 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende  conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten:   mrs. 
De Gryse en Bützler.

Nr. 359

1° KAMER - 14 juni 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING - TOEVALLIG FEIT - BEWIJSLAST.

Het staat aan de benadeelde en zijn verzekeraar het bewijs van het door hen aangevoerde 
toevallig feit te leveren, wanneer hun rechtsvorderingen niet op een overtreding van de  
strafwet zijn gegrond en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen rechtvaardi-
gingsgrond heeft aangevoerd. (Art. 1315 B.W.; Art. 870 Ger.W.; Art. 50 (thans art. 80), § 
1, 2° Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)

(Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds T. B.P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0401.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2001 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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III. Middel
Eiser voert één middel aan.
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 50, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen (thans artikel 80, §1, 2°, van dezelfde wet, overeenkomstig de nummering 
die gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994);

- de artikelen 14 en 19, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 (thans 79 en 80) van 
de voornoemde wet van 9 juli 1975;

- algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in strafzaken.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep bevestigt het beroepen vonnis met name in zoverre het de vorderin-

gen van de eerste en tweede verweerder tegen eiser gegrond verklaart op grond dat "de 
eerste rechter terecht erop heeft gewezen dat de vordering in rechte van [verweerder] en 
van zijn verzekeraar gegrond is op een of meer overtredingen van de strafwet; dat de ver-
zekeraar en de heer Boreux, om te ontkomen aan de vordering tot schadevergoeding uit 
hoofde van die overtredingen van de strafwet, overmacht aanvoeren en meer bepaald de 
onpasselijkheid die door de heer Boreux wordt aangevoerd; dat er weliswaar geen enkel 
objectief bewijs bestaat van die hoestaanval die tot bewustzijnsverlies leidde; dat evenwel 
volstaat dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat die bewering geloofwaardig is om ze 
aan te nemen; dat zulks ten deze het geval is:  1 - de remmen bleken na de aanrijding in 
goede staat, het ongeval kan enkel aan een menselijke factor te wijten zijn; 2 - vanaf de 
dag van de feiten heeft de heer Boreux, die gewond werd en zeker onder de indruk was, 
aangevoerd dat hij het bewustzijn had verloren ten gevolge van een hevige hoestaanval; 
het valt moeilijk aan te nemen dat hij in die omstandigheden koelbloedig genoeg was om 
die rechtvaardigingsgrond te bedenken, vooral omdat de heer Boreux zeker niet weet wel-
ke de mogelijke juridische gevolgen daarvan kunnen zijn; 3 - het valt moeilijk te vatten 
dat een beroepschauffeur zo verstrooid of onhandig kan zijn dat hij, na boven een vrij stei-
le helling te zijn gestopt, zijn vrachtwagen naar de linkerkant van de rijbaan laat uitwij-
ken, de helling laat afrazen met steeds toenemende snelheid en daarbij een gestationeerd 
voertuig aanrijdt, - na die eerste aanrijding helemaal niet reageert, niet remt noch enige 
aangepaste maatregel neemt bij het naderen van een belangrijk kruispunt waar hij geen 
voorrang heeft - en ook na de tweede aanrijding nog steeds niet reageert, terwijl die tijde-
lijke onpasselijkheid daarentegen waardoor hij niet meer kon sturen een redelijke uitleg 
voor dat gedrag vormt; dat de eerste rechter dus terecht heeft geoordeeld dat overmacht 
voldoende waarschijnlijk is en bijgevolg moet worden aangenomen en dat het bijgevolg 
staat aan de partij die beweert dat overmacht niet bestaat of onwaarschijnlijk is zulks te 
bewijzen; dat noch [verweerder], noch [eiser], noch [de eerste verweerster], dat bewijs le-
veren; dat [de eerste verweerster, verweerder en eiser] tevergeefs naar de tweede verkla-
ring van 29 september 1993 van de heer Boreux verwijzen om te beweren dat hijzelf geen 
gewag heeft gemaakt van zijn bewustzijnsverlies na de hoestaanval, terwijl hij in zijn ver-
klaring van 29 april 1993 uitdrukkelijk heeft gezegd:  'ik hoestte en daarna verloor ik het 
bewustzijn'; dat [zij] ook nog pogen het onwaarschijnlijk karakter van de overmacht af te 
leiden uit de omstandigheid dat de geneesheren die de heer Boreux hebben onderzocht 
geen uitleg voor het bewustzijnsverlies hebben gevonden; dat de onderzoeken weliswaar 
geen resultaat hebben opgeleverd maar dat toch blijkt uit het verslag van 4 juni 1993 van 
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dokter Nahon dat:  'de hoestaanval een lichte anoxie (onvoldoende zuurstoftoevoer) kan 
hebben veroorzaakt waardoor het gevoel van onpasselijkheid verergerde'"; dat [de eerste 
verweerster, verweerder en eiser] ook nog aanvoeren dat die hoestaanval onvoorzienbaar 
noch onoverkomelijk was en daarbij steunen op het feit dat de heer Boreux zwaarlijvig 
was en een verstokt roker en in het verleden reeds hoestaanvallen had gehad, zodat hij kon 
en moest voorzien dat hij die nog zou hebben; dat de geneesheren die de heer Boreux heb-
ben onderzocht en die de omstandigheden van het ongeval en de uitleg van de heer Bo-
reux kenden, hem het sturen niet hebben ontraden, wat zij zeker wel zouden hebben ge-
daan als de herhaling van een dergelijk door een hoestaanval veroorzaakt ongeval redelij-
kerwijze kon worden voorzien; dat dokter Depas integendeel op 7 mei 1993 schrijft:  'ik 
zie geen maatregel die thans kan worden genomen'; dat hetgeen door de geneesheren als 
niet redelijkerwijze voorzienbaar wordt beschouwd, zeker niet voorzienbaar kan zijn voor 
iemand die geen enkele geneeskundige vorming heeft; dat verder nog wordt beweerd dat 
de heer Boreux alleen maar zijn voet op de rem diende te houden om het ongeval te voor-
komen; dat in zoverre het tijdelijk bewustzijnsverlies waarschijnlijk is, dit de heer Boreux 
kan hebben belet adequaat te reageren; dat de eerste rechter bijgevolg terecht de rechts-
vordering ten laste van [eiser] in beginsel gegrond heeft verklaard". 

Grieven
De regel inzake de bewijslast in strafzaken die de eerste rechter en het hof van beroep 

in aanmerking hebben genomen, is slechts van toepassing op de burgerlijke rechtsvorde-
ring die is ingesteld tegen een beklaagde, zijn verzekeraar of zelfs een burgerlijke partij, 
zelfs als die vordering bij een burgerlijk gerecht aanhangig is gemaakt, in de mate waarin 
in die rechtsvordering verweerder wordt verweten de strafwet te hebben overtreden of al-
thans in de mate de rechtsvordering op een dergelijk misdrijf is gegrond en verweerder 
daartegen een rechtvaardigingsgrond aanvoert. Dat is niet het geval voor de rechtsvorde-
ringen die tegen eiser worden ingesteld en die niet zijn gegrond op een aan eiser verweten 
overtreding van de strafwet en waartegen hij evenmin als verweer een rechtvaardigings-
grond heeft aangevoerd. De regels inzake de bewijslast in burgerlijke zaken zijn dus van 
toepassing op deze vorderingen en met toepassing van de artikelen 1315 van het Burger-
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek dienden de verweerders aan te tonen 
dat de voorwaarden gesteld in de artikelen 50, §1, 2°, (thans artikel 80, §1, 2°) van de wet 
van 9 juli 1975, 14 en 19, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, 
vervuld waren, te weten dat geen enkele (...) verzekeringsonderneming tot die vergoeding 
verplicht was "om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval veroorzaakte, vrij uitgaat". Dat bewijs kon niet worden afgeleid uit de om-
standigheid alleen dat de aangevoerde rechtvaardigingsgrond "voldoende waarschijnlijk 
is", noch uit het feit dat eiser niet aantoont dat de aangevoerde overmacht "niet bestaat of 
onwaarschijnlijk is". Daaruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt om de rechtsvordering tegen eiser gegrond te verklaren op grond dat over-
macht voldoende plausibel is en dat eiser, die aanvoert dat overmacht niet bestaat of on-
waarschijnlijk is, die bewering hoort te bewijzen (schending van alle wettelijke bepalin-
gen en miskenning van het algemeen beginsel die in het middel worden aangevoerd).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge de artikelen 50, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 19, §1, van het ko-
ninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering 
van dat artikel 50, die ten deze van toepassing zijn, elke benadeelde van het Ge-
meenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding kan krijgen van de schade die 
door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderne-
ming tot die vergoeding verplicht is met name om reden van een toevallig feit 
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waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit 
gaat;

Overwegende dat aangezien de rechtsvorderingen van de eerste twee verweer-
ders tegen eiser niet op een overtreding van de strafwet zijn gegrond maar op de 
voornoemde  wettelijke  bepalingen,  en  eiser  geen  rechtvaardigingsgrond heeft 
aangevoerd, het aan die verweerders staat om overeenkomstig de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, het bestaan 
aan te tonen van het toeval dat zij aanvoeren;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "er geen enkel objectief bewijs bestaat 
van [die] hoestaanval die tot het bewustzijnsverlies leidde; dat evenwel volstaat 
dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat die bewering geloofwaardig is om 
ze aan te nemen" en, na te hebben geoordeeld dat zulks ten deze het geval is, be-
slist "dat het bijgevolg staat aan de partij die beweert dat overmacht niet bestaat 
of onwaarschijnlijk is zulks te bewijzen";

Overwegende dat het arrest door die vermeldingen de in het middel aangewe-
zen wettelijke bepalingen schendt en het algemeen rechtsbeginsel miskent die in 
het middel worden aangewezen;

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

roep van eiser tegen de twee eerste verweerders en over de kosten van die partij-
en;

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 Luik.

14 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten:  mrs. Gérard en De Bruyn.

Nr. 360

1° KAMER - 14 juni 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN 
— BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBAARHEID - AFWIJKEND AKKOORD - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 
BESTUUR - BEGRIP - GEVOLG.
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2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN 
— BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBAARHEID - VOORWAARDEN - LENINGEN - INTEREST - BESTUURDER 
- FAILLIETE VENNOOTSCHAP - BEDRIJFSINKOMSTEN - GEBREK AAN INKOMSTEN - GEVOLG.

1º De vraag of de kost of de last die de belastingplichtige van zijn bedrijfsinkomsten wil af-
trekken al dan niet bedrijfskosten zijn, betreft het recht en niet de feiten; de administratie  
kan dit elk aanslagjaar nagaan en het beginsel van behoorlijk bestuur is er niet op van 
toepassing1.

2º De interest die de bestuurder van een failliete vennootschap betaalt op een lening waar-
van hij een gedeelte aan de vennootschap heeft geleend, is geen bedrijfskost die na het 
faillissement van de vennootschap kan worden afgetrokken, aangezien hij na het faillis-
sement uit die functie geen bedrijfsinkomsten meer heeft behaald2.

(W.S. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0054.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening is gericht tegen het arrest, op 28 januari 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. Cassatiemiddelen
Na drie middelen te hebben aangevoerd, hebben de eisers bij een op 20 sep-

tember 2001 ter griffie van het Hof neergelegde akte afstand gedaan van het der-
de middel. De twee overige middelen zijn gesteld als volgt:

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het algemeen beginsel be-

treffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel;
-  voor zoveel nodig, artikel 50, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in 

de personenbelasting, die ten laste van de eisers ten kohiere zijn gebracht voor de aanslag-
jaren 1994 tot 1996, dat eiser bezoldigd bestuurder is van verschillende vennootschappen, 
dat de administratie geweigerd heeft de interesten, die eiser had betaald voor een lening 
die hij had gesloten teneinde een voorschot te verstrekken aan de op dat ogenblik in finan-
ciële moeilijkheden verkerende naamloze vennootschap C.M. waarvan hij bestuurder was, 
af te trekken als beroepskosten, dat die vennootschap in 1990 faillietverklaard werd en, 
zonder te ontkennen dat, zoals de eisers in hun conclusie betoogden, "de bedragen waar-
van  de aftrek als  lasten gevorderd  wordt,  interesten  zijn  van  de terugbetaling van  de 
schuld" van eiser; "die beroepskosten zijn aangenomen voor de aanslagjaren 1991, 1992 
en 1993; bij wijzigingsbericht van 20 november 1996 deelde de administratie (eiser) mee 

1 Zie Cass., 26 okt. 2001, .A.R. F.00.0034.F, nr. 577.
2 Zie Cass., 15 feb. 1999, A.R. F.98.0035.F, nr. 87; 11 okt. 1990, A.R. F.1037.F, nr. 76.
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dat zij zijn inkomsten voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996 zou herzien; op 12 mei 
1992 zond de administratie der belastingen (controledienst te Visé) een kennisgeving van 
ambtshalve aanslag aan (eiser); (eiser) antwoordde op die kennisgeving van ambtshalve 
aanslag door een op 5 juni 1992 ter post aangetekende brief waarin hij de redenen aangaf 
waarom de terugbetaling van die lening die hij ten laste genomen had, beroepskosten wa-
ren; ingevolge dat antwoord aanvaardde de belastingambtenaar van de controledienst te 
Visé de aftrek van de gevorderde kosten", verwerpt het arrest het door de eisers in hun 
conclusie aangevoerde middel volgens hetwelk "de administratie bij ongewijzigde toe-
stand gebonden is door het in 1992 over de inkomsten van het jaar 1990, aanslagjaar 
1991, gesloten akkoord dat niet is herzien voor de aanslagjaren 1992, 1993"; "in beginsel 
kan de administratie een door haar gesloten akkoord niet met terugwerkende kracht op-
zeggen"; "de belastingambtenaar kan dus het gesloten akkoord niet met terugwerkende 
kracht opzeggen door terug te gaan tot de in 1993, 1994, 1995 vastgestelde inkomsten"; 
het arrest beslist aldus op de volgende gronden:  "terecht voert de bestreden beslissing aan 
dat het hoe dan ook op grond van artikel 50, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 niet mogelijk is een akkoord te sluiten dat tot doel heeft een bepaalde catego-
rie van lasten als beroepskosten aan te merken, zodat de (eisers) zich niet kunnen beroe-
pen op het feit dat de last voor het aanslagjaar 1991 als beroepskost is aanvaard; het feit 
dat de belastingwetten van openbare orde zijn en het beginsel van de eenjarigheid van de 
belasting beletten dat de administratie kan gedwongen worden een handelwijze te herha-
len die een dwaling omtrent het recht blijkt te zijn, onverschillig of ze dat zou doen op 
grond van het zogezegd dwingend karakter van een akkoord of van een zogezegde schen-
ding van de beginselen van behoorlijk bestuur". 

Grieven
Tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur behoort het recht op rechtszeker-

heid; die beginselen zijn bindend voor het Bestuur van Financiën; het recht op rechtsze-
kerheid houdt onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders 
kan opvatten dan als een vaste gedragsregel en een regel van bestuur; daaruit volgt dat de 
openbare diensten in beginsel gehouden zijn de door hen bij de burger gewekte gewettig-
de verwachtingen in te lossen; noch de omstandigheid dat de belasting de openbare orde 
raakt noch het beginsel van de eenjarigheid van de belasting ontslaan de administratie der 
belastingen van de verplichting de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te eerbie-
digen; ook al bepaalt artikel 50, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
dat tussen de administratie en de belastingplichtige enkel een akkoord kan worden geslo-
ten over de vaststelling van het bedrag van de beroepskosten, toch sluit die bepaling niet 
uit dat de administratie met de belastingplichtige een geldig akkoord kan sluiten over an-
dere aangelegenheden, en met name over de vraag of door de belastingplichtige gedane 
uitgaven beroepskosten zijn; derhalve is het arrest niet naar recht verantwoord.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in 

de personenbelasting die ten laste van de eisers ten kohiere zijn gebracht voor de aanslag-
jaren 1994 tot 1996, dat eiser bezoldigd bestuurder is van verschillende vennootschappen, 
dat de administratie geweigerd heeft de interesten die eiser had betaald voor een lening 
die hij had gesloten teneinde een voorschot te verstrekken aan de op dat ogenblik in finan-
ciële  moeilijkheden  verkerende  naamloze  vennootschap  C.M.,  waarvan  hij  bestuurder 
was, als beroepskosten af te trekken, dat die vennootschap werd faillietverklaard in 1990, 
verwerpt het arrest het beroep van de eisers tegen de beslissing van de directeur. Het be-
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slist aldus op de volgende gronden:  "de kosten of lasten die op (grond van artikel 49 of 
artikel 52 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) kunnen worden afgetrok-
ken zijn die welke de belastingplichtige verantwoordt in het belastbare tijdperk te hebben 
gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, zodat een 
uitgave (afschrijvingen en/of betaalde interesten) door hem slechts kan worden afgetrok-
ken, wanneer hij bedrijfsinkomsten haalt uit de werkzaamheden van die vennootschap; te 
dezen moet de aftrek worden geweigerd, omdat (eiser) tijdens de litigieuze aanslagjaren 
geen bedrijfsinkomsten heeft gehaald uit de beroepsactiviteiten van de vennootschap C.M. 
daar zij faillietverklaard was; (...) de weigering van de aftrek is niet verantwoord door de 
stopzetting van de beroepswerkzaamheden door (eiser), maar door het feit dat een uitgave 
geen beroepskost is, wanneer ze niet kan worden gekoppeld aan een bedrijfsinkomen dat 
voor de betrokken aanslagjaren is vastgesteld; in dat opzicht is er geen sprake van een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet".

Grieven
Krachtens artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn als be-

roepskosten aftrekbaar, de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft 
gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De vraag of 
die kosten zijn gedaan om bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden moet worden 
beoordeeld met  inachtneming van het  tijdstip  waarop de verbintenis  wordt  aangegaan 
waarvan de uitvoering kosten veroorzaakt. Daaruit volgt dat het arrest niet wettig op de 
enkele grond dat eiser gedurende de belastbare tijdperken na de faillietverklaring "geen 
bedrijfsinkomsten had gehaald uit de werkzaamheden van de vennootschap C.M. daar zij 
faillietverklaard was" heeft kunnen beslissen dat de interesten die zijn betaald voor de uit-
voering van een voor  de faillietverklaring van de vennootschap C.M. gesloten lening, 
geen aftrekbare beroepskosten zijn zonder daarbij vast te stellen dat eiser gedurende die 
tijdperken geen bedrijfsinkomsten had verkregen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat de administratie voor elk aanslagjaar kan nagaan of de kos-

ten of lasten die de belastingplichtige van zijn bedrijfsinkomsten wil aftrekken al 
dan niet beroepskosten zijn;

Overwegende dat de door de eisers aangevoerde beginselen en artikel 50, §2, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geen verband houden met 
die vraag die het recht en niet de feiten betreft;

Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: 
Overwegende dat het arrest uit de vaststelling dat eiser na de faillietverklaring 

van de vennootschap waarvan hij bestuurder is uit die functie geen bedrijfsin-
komsten meer heeft behaald wettig afleidt dat de tijdens de litigieuze aanslagja-
ren voor een lening betaalde interesten geen beroepskosten zijn die voor die aan-
slagjaren aftrekbaar zijn;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel: 
Overwegende dat er grond bestaat tot afstand van het derde middel;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verleent akte van de afstand van het derde middel;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

14 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 361

1° KAMER - 14 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - TERMIJN - 
BEGIN - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL - VEREISTE VERMELDINGEN.

De betekening van een dwangbevel dat geldt als kennisgeving van de aanslag, doet de be-
zwaartermijn slechts ingaan wanneer dat stuk alle vermeldingen bevat die nodig zijn om 
het bestaan van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingschuldige in staat te stel-
len bezwaar in te dienen, zoals het begin van de bezwaartermijn, het bedrag en de aard 
van de belastbare inkomsten en de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift in ont-
vangst te nemen1.

(P. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Henkes (vertaling) :

I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. Omdat eiser zijn verandering van woonplaats niet naar behoren had gemeld, heeft hij 
pas laat kennis gekregen van de ingekohierde aanslagen. Het Hof van Beroep te Brussel 
heeft, op eisers bezwaarschrift van 29 april 1994 tegen die aanslagen die hem per aanslag-
biljet ter kennis waren gebracht en hem naderhand bij een dwangbevel van 17 december 
1991 werden betekend, dat bezwaar laattijdig verklaard omdat het was ingediend meer 
dan 6 maanden na het dwangbevel dat, bij gebrek aan bewijs van een regelmatige verzen-
ding van de aanslagbiljetten, de wettelijke termijn doet ingaan.

II. Middel.

2. Het middel volgens hetwelk de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W., 35 en 36 Ger.W., 
alsook de artikelen 267 en 272 W.I.B. (1964) geschonden zijn, voert aan dat het bestreden 
arrest niet naar recht kon beslissen dat het voornoemde dwangbevel van 17 december 
1991 alle gegevens bevatte die nodig waren om bezwaar in te dienen en dat de betekening 
van dat dwangbevel moest worden beschouwd als de kennisgeving van het aanslagbiljet 
die de bezwaartermijn doet ingaan.

III. Beoordeling.

3. Tot staving van zijn middel verwijst eiser naar de rechtspraak van uw Hof en meer 
bepaald naar uw arrest van 3 november 1995 (A.R. F.94.0133.F, nr. 472), volgens het-
welk "inzake directe belastingen,  het aanslagbiljet  of de kennisgeving van de aanslag, 
waarvan sprake is in artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de 
in dat artikel bepaalde termijn slechts kunnen doen ingaan, wanneer ze alle vermeldingen 

1 Zie Cass, 3 nov. 1995, A.R. F.94.0133.F, nr. 472 en 17 nov. 1998, A.R. F.0906.F, nr. 163. 
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bevatten die nodig zijn om het bestaan van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belas-
tingplichtige in staat te stellen bezwaar in te dienen"; wat de feiten betreft, zult u kunnen 
merken dat (...) het bestreden arrest vaststelt dat eiser "een bericht '247' heeft ontvangen 
waarin het bestuur hem herinnerde (...) aan het bestaan van de belastingschuld en tevens 
melding maakte van het aanslagjaar, de vervaldatum, het bedrag van de verschuldigde be-
lasting en het ontvangkantoor";

Daarop kwam uw Hof tot de slotsom dat (...) het hof van beroep op grond van die vast-
stellingen niet wettig kon beslissen dat "voornoemd bericht, dat geldt als kennisgeving 
van aanslag, voldoende gegevens bevat om de belastingplichtige in te lichten over het be-
staan van de belastingschuld en de termijn van bezwaar doet ingaan";

4. Om de draagwijdte van dat arrest volledig, of beter, te vatten lijkt het me nuttig om 
even te herinneren aan uw vroegere rechtspraak.

In een eerste zaak, beslecht bij arrest van 15 januari 1957 (A.C., 1957, 347), was de be-
lastingschuldige overleden in 1943 en moesten de erfgenamen een aangifte indienen. De 
litigieuze aanslag werd ambtshalve vastgesteld en de inkohiering diende de naam van de 
overleden belastingschuldige te bevatten, voorafgegaan door het woord "nalatenschap" en 
gevolgd door de naam van een enkele erfgenaam. De eisers tot cassatie, zijnde de erfgena-
men, betoogden dat het aanslagbiljet  onregelmatig was en de termijn niet  had kunnen 
doen ingaan omdat het kohier, in strijd met het aanslagbiljet dat een tweede erfgenaam 
vermeldde, geen melding maakte van de tweede rechtverkrijgende.

Uw arrest beslist dat, aangezien het aanslagbiljet slechts de vermeldingen moet bevat-
ten die nodig zijn om het bestaan van een regelmatige titel aan te tonen (...), het voor de 
geldigheid van dat aanslagbiljet niet uitmaakt of het tevens de identiteit vermeldt van een 
andere rechtverkrijgende van de belastingschuldige, die niet in het kohier vermeld is.

5. In een tweede zaak, beslecht bij een arrest van 11 maart 1958 (A.C., 1958, 509), 
diende u eveneens stelling te nemen i.v.m. de vraag of een door de Minister van Financiën 
verstuurd stuk al dan niet de bezwaartermijn deed ingaan.

In casu heeft het bestreden arrest het door eisers lasthebber op 10 april 1951 ingediende 
bezwaar laattijdig verklaard op grond dat "uit een brief d.d. 9 mei 1950 van de heer V. 
blijkt dat deze op 6 mei 1950 een laatste waarschuwing betreffende de betwiste aanslag 
ontving en op die datum dus zeker in kennis van het bestaan van de aanslag werd gesteld, 
zodat de termijn om bezwaar in te dienen vanaf die datum begon te lopen en dat het be-
zwaar maar op 10 april 1951 ingediend werd" (...).

Eiser acht die beslissing echter niet naar recht verantwoord omdat, enerzijds, de verzen-
ding van die laatste waarschuwing, bedoeld in art. 54 K.B. 22 sept. 1937, de bezwaarter-
mijn niet doet ingaan en, anderzijds, het bestreden arrest niet vaststelt dat die laatste waar-
schuwing in het onderhavige geval de kenmerken van een aanslagbiljet of van een kennis-
geving van de aanslag vertoonde. 

In het antwoord op het middel herinnerde uw Hof eerst aan de toepasselijke wetsbepa-
ling, krachtens welke het bezwaar uiterlijk vóór een bepaalde datum ingediend moet wor-
den, waarbij die termijn niet minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslagen.

Vervolgens stelt uw Hof vast, enerzijds, dat uit de regelmatig overgelegde stukken niet 
kan worden opgemaakt op welke datum het kohieruittreksel betreffende de betwiste aan-
slag aan eiser gestuurd is, noch zelfs of het hem werkelijk werd toegestuurd, en, ander-
zijds, dat het bestreden arrest, na erop gewezen te hebben dat eisers lasthebber op 6 mei 
1950 een "laatste waarschuwing" betreffende die aanslag heeft ontvangen, en beslist het 
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dat eiser "op die datum dus zeker in kennis werd gesteld van het bestaan van de aanslag, 
zodat, vanaf die datum, de termijn van bezwaar begon te lopen".

Ten slotte, aldus uw Hof, stelt het bestreden arrest nochtans niet vast dat die waarschu-
wing een kennisgeving van de aanslag is in de zin van artikel 61, § 3, van de bij besluiten 
van 12 september 1936 en 3 juni 1941 samengeschakelde wetten betreffende de inkom-
stenbelastingen, d.w.z. een aan de belastingschuldige bezorgd bericht dat de gegevens be-
vat van het kohieruittreksel bedoeld in art. 40 K.B. 22 sept. 1937 en die van aard zijn om 
de belastingschuldige in staat te stellen bezwaar in te dienen; dat, derhalve, het bestreden 
arrest, door te beslissen dat een loutere kennisgeving van het bestaan van een aanslag de 
bezwaartermijn doet ingaan, voornoemd artikel 61, § 3, heeft geschonden.

Wat, concreet,  de gegevens betreft die het aanslagbiljet  overeenkomstig de wet had 
moeten bevatten, bepaalde het in die zaak toepasselijke artikel 40 alleen dat "zodra de ko-
hieren executoir verklaard zijn, aan de betrokken belastingplichtigen daaruit uittreksels 
worden gezonden". Met betrekking tot de kohieren luidde artikel 38, eerste lid, als volgt: 
"de aanslagen worden op naam van de betrokken schatplichtigen gebracht", en preciseert 
het in de volgende alinea's welke vermeldingen verplicht moeten voorkomen in geval de 
belastingschuldige overleden is.

Kortom, een "laatste waarschuwing", die geen kennisgeving van de aanslag is in de zin 
van de wet - d.w.z. die alle vermeldingen van het wettelijke aanslagbiljet bevat - stelt de 
belastingplichtige niet in staat bezwaar in te dienen, aangezien de loutere kennisgeving 
van het bestaan van een aanslag niet voldoende is.

6. In een arrest van 12 januari 1960 (A.C., 1960, 424) treft men, voor het eerst, een zin-
snede aan die een samenvatting vormt van de eisen die uw Hof tot dan toe gesteld had aan 
de inhoud van een belastingdocument dat de bezwaartermijn kan doen ingaan. Het betrof 
een aanslagbiljet waarop geen verzendingsdatum vermeld stond. Het bestreden arrest be-
slist dat de bezwaartermijn ingaat vanaf de verzendingsdatum op het stuk, zodat moet 
worden aangenomen dat de bezwaartermijn, wegens die onregelmatigheid, niet was inge-
gaan.

Op de voorziening van de Belgische Staat, zegt uw Hof dat het aanslagbiljet enkel de 
vermeldingen moet bevatten die vereist zijn om het bestaan van een uitvoerbare titel aan 
te tonen en om de belastingschuldige in staat te stellen bezwaar in te dienen.

In die zaak is uw Hof van oordeel dat de, door geen enkele wettelijke bepaling opgeleg-
de, vermelding van de verzendingsdatum op het aanslagbiljet, dienaangaande niet onont-
beerlijk is, omdat die datum, wanneer hij op het aanslagbiljet voorkomt, de termijn van 
zes maanden, bedoeld in artikel 61, § 3, tweede lid, slechts doet lopen behoudens tegenbe-
wijs. Bij gebrek aan vermelding van de datum van toezending op het aanslagbiljet, kan het 
bewijs van die datum door andere middelen worden geleverd. En uit het arrest blijkt dat 
het bewijs van de tijdige toezending van het aanslagbiljet aan verweerster is geleverd. 
(A.C., 1960, 424).

7. De formulering komt weer voor in een arrest van 23 november 1973 (A.C., 1973, 
334) en schrijft voor dat, op het aanslagbiljet, de vermelding van het aanslagjaar inzake 
directe belastingen en directe gemeentebelastingen moet voorkomen. In die zaak stelde de 
bestreden beslissing met name niet vast dat de litigieuze aanslag regelmatig ingekohierd 
was en evenmin op welk aanslagjaar hij betrekking had. Het was dus onmogelijk de regel-
matigheid van de aanslag te onderzoeken en, inzonderheid, na te gaan of er al dan niet 
sprake was van verval.

8. In een arrest van 12 maart 1975 (A.C., 1975, 781) legt uw Hof het net genoemde 
tweevoudige vereiste op m.b.t. de inhoud van de aanslagbiljetten en beslist het verder dat 
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kan worden volstaan met de vermeldingen op grond waarvan de belastingplichtige kan na-
gaan ter uitvoering van welke belastingverordening de litigieuze aanslag vastgesteld werd, 
daar waar het aanslagbiljet uitdrukkelijk als wettelijke grondslag van de belasting een be-
lastingverordening vermeldt die niet van kracht was op het ogenblik dat zij werd geëist.

9. Een arrest van 10 april 1975 (A.C., 1975, 875) oordeelt dat een aanslagbiljet voldoet 
aan het voornoemde tweevoudige vereiste, ook al bevat het onjuistheden en lacunes be-
treffende het belastbare inkomen en ook al zijn zowel de vermelding van het belaste inko-
men als de, correcte, vermelding van het aanslagjaar of van het jaar waarin de inkomsten 
behaald werden waarop de belasting is vastgesteld, onontbeerlijke vermeldingen in het 
licht van dat tweevoudig vereiste, als dat aanslagbiljet bij de eisers geen enkele twijfel laat 
bestaan over de aard van de belaste inkomsten en over het jaar waarin ze werden verkre-
gen, zodat zij - aldus uw Hof - "door een reclamatie al hun rechten van verdediging heb-
ben kunnen uitoefenen".

10. Uit wat voorafgaat, komt mijns inziens een veeleer pragmatische houding van uw 
Hof tot uiting dat, bij gebrek aan een precies en expliciet wettelijk voorschrift betreffende 
de verplichte vermeldingen op het aanslagbiljet, de hoedanigheid van dat aanslagbiljet en 
de gevolgen ervan beoordeelt in het licht van het beoogde doel en van het resultaat dat, 
met het oog op het in 1960 geformuleerde tweevoudige vereiste, met de gebrekkige of 
ontbrekende vermeldingen wordt bereikt.

11. In een arrest van 26 februari 1987 (AR F.791.F, nr. 381), waarvan de lering veelbe-
tekenend is voor het thans voorliggende geschil, vermeldt uw Hof eerst de voortaan tradi-
tionele formule van het tweevoudige vereiste en beslist het vervolgens dat bij gebrek aan 
bewijs van de verzending van het aanslagbiljet aan de belastingschuldige, de kennisgeving 
aan de belastingschuldige van een betalingsbevel, dat geldt als kennisgeving van de aan-
slag, de bij art. 272 W.I.B. bepaalde termijn van zes maanden doet ingaan, waarbinnen het 
bezwaar op straffe van verval moet worden ingediend.

Die beslissing berust op de, door het Hof gedane, vaststelling dat het bestreden arrest 
erop wijst dat "verzoeker niet betwist dat de dwangbevelen tot betaling van de bewuste 
aanslagen hem werden betekend, en dat hij daardoor op de hoogte ervan was; dat bij ge-
breke  van  bewijs  aangaande  de  afgifte  van  het  aanslagbiljet,  de  betekening  van  een 
dwangbevel tot betaling, dat gelijkstaat met de kennisgeving van het bestaan van de aan-
slag, de termijn van bezwaar doet lopen", en dat, zo gaat uw Hof verder, de dwangbevelen 
waarnaar het arrest uitdrukkelijk verwijst, vermelden dat ze betekend zijn "krachtens de 
uitvoerbare kracht van de kohieren en van het dwangschrift, waarvan de uittreksels en de 
voor echt verklaarde afschriften met dit exploot zijn betekend" en een uittreksel bevatten 
uit de kohierartikelen betreffende de belastingschuldige evenals een afschrift van de uit-
voerbaarverklaring van de kohieren waarop de datum ervan, namelijk 27 juli 1981, ver-
meld is.

Zodat het bestreden arrest,  aldus uw Hof, door te zeggen dat de betekening van de 
dwangbevelen waarnaar het verwijst, geldt als kennisgeving van het bestaan van de aan-
slag en de termijn van bezwaar doet lopen, impliciet maar zeker vaststelt dat die dwang-
bevelen gelden als kennisgeving van de aanslag waarop de vermeldingen voorkomen die 
noodzakelijk zijn om een bezwaar te kunnen indienen.

12. Op 17 november 1988 (A.R. F.906.F, nr. 163) bevestigt uw Hof die rechtspraak in 
een zaak waarvan de feiten dicht aanleunen bij die van de huidige zaak.

Uw Hof diende zich uit te spreken over de regelmatigheid en de gevolgen, m.b.t. tot het 
begin van de bezwaartermijn, van een op 7 april 1976 gedagtekend aanslagbiljet dat naar 
de eisers voormalige woonplaats werd gestuurd ook al woonde hij daar sinds 20 januari 
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1976 niet meer.

Het bestreden arrest stelt vast dat het bevel tot betaling op verzoek van het bestuur op 
19 november 1982 aan eiser ter kennis werd gebracht.

Daarop beslist uw Hof dat bij gebrek aan bewijs aangaande de regelmatige verzending 
van het aanslagbiljet de betekening aan de belastingschuldige van een dwangbevel, dat 
geldt als kennisgeving van de aanslag, de bij art. 272 W.I.B. bepaalde termijn van zes 
maanden doet ingaan.

13.  Dan  volgt  het  voornoemde  arrest  van  3  november  1995  van  uw  Hof  (A.R. 
F.94.0133.F, nr. 472) dat, in het licht van de hierboven vermelde rechtspraak, beslist een 
belangwekkende evolutie vormt.

Ik meen immers aangetoond te hebben dat uw Hof zich in de vorige zaken blijkbaar 
vooral heeft laten leiden door een compromis tussen de vormvereisten die onontbeerlijk 
zijn voor de informatie van de belastingplichtige en de verantwoordelijkheid van laatstge-
noemde, die terdege ingelicht is, als schuldenaar van de voldoende nauwkeurig omschre-
ven aanslagen. Aangezien die informatie hem regelmatig is meegedeeld, moet hij bezwaar 
indienen binnen de wettelijke termijn die met die mededeling ingaat. Wellicht komt dat 
het best tot uiting in het arrest van 12 januari 1960, aangezien uw Hof beslist dat de datum 
van verzending van het aanslagbiljet anders kan worden bewezen dan door het aanslagbil-
jet zelf, zodat het aanslagbiljet niet verplicht die datum moet vermelden, aangezien de wet 
die vermelding niet oplegt.

Het voornoemde arrest van 3 november 1995 breekt met die zienswijze, die tot uiting 
kwam in de twee voornoemde arresten van 26 februari 1987 en 17 november 1988 die be-
slissen dat de betekening aan de belastingschuldige van een dwangbevel tot betaling dat 
geldt als kennisgeving van de aanslag, de bezwaartermijn doet ingaan wanneer het bewijs 
van de regelmatige toezending van het aanslagbiljet niet is geleverd.

14. In dat arrest van 3 november 1995 verzoekt eiser uw Hof te zeggen dat een bericht 
aan de belastingschuldige dat hem inlicht over het bestaan van de belastingschuld, met 
vermelding van aanslagjaar, kohierartikel, vervaldatum, bedrag van de verschuldigde be-
lasting en ontvangkantoor geen kennisgeving van de aanslag was die de bezwaartermijn 
geldig deed lopen, omdat, met name, de dag waarop die termijn ingaat en de bevoegde in-
stantie aan wie het bezwaar moet worden gericht, niet vermeld waren. 

En uw Hof geeft hem gelijk. Zodoende hebt u, in vergelijking met uw vorige recht-
spraak, tegelijk, met een impliciete bevestiging een opsomming gegeven van de vermel-
dingen die een regelmatige kennisgeving van de aanslag moet bevatten, en de vereisten 
verscherpt.

15. Het arrest dat thans aan uw oordeel wordt voorgelegd, heeft uw rechtspraak van 
1987 en 1988 m.b.t. de gevolgen van het dwangbevel gevolgd, maar hield niet voldoende 
rekening met die nieuwe benadering van uw Hof, die overeenstemt met de wil van de wet-
gever om het leven van de burger te vereenvoudigen en zelfs om hem beter te beschermen 
tegen de toenemende complexiteit van andere wettelijke regelingen. Die wil komt met 
name tot uiting in de wetten van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen. (B.S. 12 september 1991) en van 11 april 1994 betreffende de 
openbaarheid van bestuur (B.S. 30 juni 1994) waarbij artikel 2 van laatstgenoemde wet 
bepaalt dat de beroepsmogelijkheden vermeld moeten worden.

16. Thans wordt u gevraagd om de cirkel rond te maken, m.a.w. om te beslissen dat een 
dwangbevel, wat de inhoud ervan betreft, aan de zelfde vereisten moet beantwoorden als 
het aanslagbiljet en de kennisgeving van de aanslag.
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Rekening houdend met uw voornoemd arrest van 3 november 1995 m.b.t. het aanslag-
biljet, moet het middel redelijkerwijs gegrond worden verklaard. Hoe kan immers voor 
een dwangbevel een minimalistische houding nog worden verantwoord, terwijl uw Hof 
i.v.m. de twee wettelijke stukken die het dwangbevel voorafgaan nu een veeleer maxima-
listisch standpunt inneemt.

Aangezien u sinds lang hebt aangenomen dat het dwangbevel, dat geldt als kennisge-
ving van de aanslag, de bezwaartermijn doet ingaan en onlangs hebt beslist dat het aan-
slagbiljet slechts regelmatig is wanneer het, onder andere, alle vermeldingen bevat om be-
roep te kunnen instellen, is het logisch dat het dwangbevel, als het moet gelden als kennis-
geving van de aanslag, dezelfde vermeldingen als laatstgenoemd stuk moet bevatten, het-
geen het hof van beroep hier niet vaststelt. 

Besluit.

17. Vernietiging.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0034.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 januari 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
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
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 35 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 267 en 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals het ge-

coördineerd is bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna, Wetboek van de inkom-
stenbelastingen [1964]) en, voor zoveel als nodig, 366 en 371 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen, zoals het gecoördineerd is bij koninklijk besluit van 10 april 1992, 
bevestigd bij  de wet van 12 juni 1992 (hierna, Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992), de laatste twee bepalingen zoals ze bestonden vóór hun vervanging bij de artikelen 
24 en 28 van de wet van 15 maart 1999.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest, dat eraan herinnert dat "(eiser) beoogt de aanslagen te doen vernietigingen 

wegens het feit dat hij tijdens de jaren 1988 en 1989 niet de hoedanigheid had van belas-
tingplichtige verblijfhouder in de zin van artikel 3 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen (1964)" en dat "de administratie aanvoert dat het bezwaarschrift laattijdig is", 
beslist dat "het op 29 april 1994, meer dan twee jaar later, ingekomen bezwaarschrift dus 
laattijdig  en niet-ontvankelijk  is"  en  verklaart  eisers  bezwaarschrift  ontvankelijk  maar 
niet-gegrond, wijst het af en veroordeelt hem in de kosten. Het steunt die beslissing op de 
volgende gronden.
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"De litigieuze aanslagen zijn respectievelijk op 15 juni 1990 en 17 mei 1991 ingeko-
hierd.

Volgens de vermeldingen op de aanslagbiljetten werden ze op 21 juni 1990 en 23 mei 
1991 verstuurd naar de Louizalaan 144.

Op hetzelfde adres werd bovendien aan (eiser) een dwangbevel betekend bij exploot 
van deurwaarder E. L. van 17 december 1991. Dat exploot bevatte alle gegevens die no-
dig zijn om een bezwaarschrift in te dienen.

(Eisers) woonplaats was op dat adres gevestigd van 8 november 1984 tot  20 maart 
1992, waarna hij ambtshalve werd geschrapt.

(Eiser), die staande houdt dat hij tijdens de belastbare periode in Frankrijk woonde, 
diende zijn bezwaarschrift in op 29 april 1994. Daarin verklaarde hij dat hij pas op dins-
dag 12 april 1994 van die aanslagen kennis had gekregen toen hij bij een bezoek aan de 
inspectie Brussel III een afschrift van de aanslagbiljetten kreeg"

en 
"(Eiser) betoogt dat hij zijn Franse identiteitskaart op 6 december 1988 heeft afgehaald 

op het consulaat-generaal van Frankrijk te Brussel en dat hij zich op 7 april 1989 heeft in-
geschreven in Cannes, rue de Moscou.

Hij bewijst evenwel niet dat hij stappen heeft gezet om zijn adres in de Louizalaan te 
wijzigen.

Ingeval er geen bewijs is dat het aanslagbiljet regelmatig is verstuurd, doet de beteke-
ning van het bevel tot betaling, dat geldt als kennisgeving van de aanslag, de in artikel 272 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bedoelde termijn ingaan.

(Eiser) betwist de geldigheid niet van het dwangbevel dat op 17 december 1991 is bete-
kend aan (eisers) woonplaats, dat is de plaats waar hij op de dag van het dwangbevel in 
het bevolkingsregister was ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.

Wanneer het hof van beroep geen rekening houdt met die betekening die in casu moet 
worden beschouwd als de kennisgeving van het aanslagbiljet en die de in artikel 272 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bedoelde termijn van zes maanden doet 
ingaan, schendt het de artikelen 35 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek" .

Grieven
De termijn bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 

(371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het bestond vóór zijn ver-
vanging bij artikel 28 van de wet van 15 maart  1999), waarbinnen het bezwaarschrift 
waarvan sprake in artikel 267 van dat wetboek (366 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992, zoals het bestond vóór zijn vervanging bij artikel 24 van de wet van 15 
maart 1999) op straffe van verval moet worden ingediend, gaat in vanaf de datum van ver-
zending van het aanslagbiljet, wanneer de verzending regelmatig is. Wanneer het aanslag-
biljet per gewone brief is verstuurd hoewel het krachtens artikel 11 van het koninklijk be-
sluit nr. 4 van 22 augustus 1934, per aangetekende brief verstuurd moest worden of wan-
neer de administratie niet bewijst dat het aangetekend is verstuurd en de belastingschuldi-
ge staande houdt dat hij  het aanslagbiljet niet  heeft ontvangen, kan het bezwaarschrift 
slechts laattijdig worden verklaard als de administratie bewijst dat het aanslagbiljet wel 
degelijk bij de belastingschuldige is ingekomen.

Overigens doet de betekening van een dwangbevel, dat geldt als kennisgeving van de 
aanslag, de bezwaartermijn bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen (1964) (371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) slechts ingaan 
wanneer voornoemd stuk alle vermeldingen bevat die noodzakelijk zijn om het bestaan 
van een uitvoerbare titel te bewijzen en om de belastingschuldige in staat te stellen be-
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zwaar in te dienen.
Enerzijds herinnert het arrest eraan dat eiser staande hield dat hij pas tijdens zijn bezoek 

aan de inspectie Brussel III op 12 april 1994 heeft kunnen kennisnemen van de aanslagen 
die op zijn naam waren ingekohierd en een afschrift van de aanslagbiljetten heeft gekre-
gen.

Anderzijds maakt het dwangbevel, dat betekend is bij exploot van 17 december 1991 
van deurwaarder E. L. (stukken B1 17 tot B1 21), met betrekking waartoe het arrest van 
oordeel is dat het "alle gegevens bevatte die nodig waren om een bezwaarschrift in te die-
nen", nergens melding van gegevens zoals het begin van de bezwaartermijn, het bedrag en 
de aard van de belastbare inkomens, die instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift in 
ontvangst te nemen. Die gegevens zijn nochtans onontbeerlijk om de belastingschuldige 
in staat te stellen een regelmatig bezwaarschrift in te dienen.

Daaruit volgt dat het arrest, om eisers voorziening te verwerpen en het op 29 april 1994 
ingekomen bezwaarschrift laattijdig en niet-ontvankelijk te verklaren, niet naar recht kan 
beslissen dat het op 17 december 1991 betekende dwangbevel alle gegevens bevatte die 
nodig waren om een bezwaarschrift in te dienen en dat de betekening van dat dwangbevel 
moest worden beschouwd als de kennisgeving van het aanslagbiljet die de bezwaartermijn 
doet ingaan, zo niet: 

- schendt het de artikelen 267 en 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964) (366 en 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals ze beston-
den vóór hun vervanging bij de artikelen 24 en 28 van de wet van 15 maart 1999), in zo-
verre voornoemd dwangbevel van 17 december 1991 geen melding maakt van het begin 
van de bezwaartermijn, van het bedrag en de aard van de belastbare inkomens, noch van 
de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift in ontvangst te nemen, hoewel al die ge-
gevens onontbeerlijk zijn om eiser in staat te stellen een bezwaarschrift in te dienen;

- miskent het de bewijskracht van dat dwangbevel van 17 december 1991 door het een 
betekenis toe te kennen die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, in zoverre dat 
stuk, bij ontstentenis van de vermelding van het begin van de bezwaartermijn, van het be-
drag en de aard van de aanslag, van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift in 
ontvangst te nemen, in strijd met hetgeen het bestreden arrest zegt, niet alle gegevens be-
vatte die nodig zijn om bezwaar in te dienen en de betekening ervan niet kon worden be-
schouwd als de kennisgeving van het aanslagbiljet (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

- schendt het de artikelen 35 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre uit de be-
tekening van een dwangbevel overeenkomstig die bepalingen niet kan worden opgemaakt 
dat die betekening moet worden beschouwd als de kennisgeving van het aanslagbiljet in-
dien, zoals hier, de betekende akte niet alle vermeldingen van het aanslagbiljet bevat die 
nodig zijn om een bezwaarschrift in te dienen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat,  inzake directe  belastingen, om de in artikel  272 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bedoelde termijn te doen ingaan, 
het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag waarvan sprake in die wets-
bepaling, alle vermeldingen moet bevatten die nodig zijn om het bestaan van een 
uitvoerbare titel te bewijzen en belastingschuldige in staat te stellen bezwaar in 
te dienen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat  de ontvanger der  directe  belastingen op 17 december 1991 aan eiser  een 
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dwangbevel heeft doen betekenen waarbij kohieruittreksels waren gevoegd die 
melding maakten van het aanslagjaar, het kohierartikel, het bedrag van de belas-
ting en de interest, en het ontvangkantoor;

Overwegende dat  het  arrest  niet  naar  recht  heeft  kunnen  beslissen  dat  het 
dwangbevel "alle gegevens bevatte die nodig waren om een bezwaarschrift in te 
dienen";

Dat het middel 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 uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

14 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. D. Lambot, Brussel en De Bruyn.

Nr. 362

3° KAMER - 17 juni 2002

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - PRESTATIES - 
TOEKENNING - VOORWAARDEN - VERZEKERINGSINSTELLING - SUBROGATOIRE VORDERING - 
ADMINISTRATIEVE CONTROLE - R.I.Z.I.V. - BEVOEGDHEID.

Ook al kent artikel 70, § 2, Z.I.V.-wet, dat niet onttrokken is aan de bepalingen waarvan de  
inachtneming door de dienst voor administratieve controle moet worden nagegaan, aan  
de verzekeringsinstellingen de bevoegdheid toe om dadingen aan te gaan over de aan  
hen toegekende subrogatoire vordering, toch sluit genoemd artikel niet uit dat die dienst  
nagaat of de met dat doel gesloten overeenkomsten in overeenstemming zijn met die be-
palingen1. (Artt. 3, 70, § 2, 91 en 95 Z.I.V.-Wet)

(N.V.S.M. T. R.I.Z.I.V.; t.a.v. B. e.a.)

Eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ heeft in substantie gezegd (vertaling):

1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel niet kan worden 
aangenomen.

2. Het onderdeel betoogt dat de bij artikel 91 van de Z.I.V.-wet in de schoot van ver-
weerder opgerichte dienst voor administratieve controle geen andere bevoegdheden heeft 
dan die van onderzoeking en bevinding, die omschreven zijn in de artikelen 94 en 95 van 
die wet en 253 van het koninklijk besluit van 4 november 1963, en dat, ook al kan die 
dienst, overeenkomstig artikel 97 van die wet, de verzekeringsinstellingen de verplichting 

1 Zie concl. O.M.; Z.I.V.-wet, voor de wijziging ervan bij de Wet van 30 dec. 1988. 
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opleggen om de onverschuldigd aan de Z.I.V.-verzekering ten laste gelegde uitgaven op 
een bijzondere rekening te boeken, noch de wet noch het uitvoeringsbesluit aan die dienst 
de bevoegdheid toekomt om een verzekeringsinstelling te dwingen een met een verzeke-
raar gesloten overeenkomst op te zeggen en de door de verzekering gezondheidsverzor-
ging verleende prestaties bij genoemde verzekeraar op te sporen en van hem terug te vor-
deren, ongeacht het bestaan van een onverschuldigd bedrag. Het middel besluit daaruit dat 
het bestreden arrest, nu het beslist dat de dienst voor administratieve controle bevoegd is 
na te gaan of de verzekeringsinstelling een juiste toepassing gemaakt heeft, met name, van 
artikel 70, § 2, Z.I.V.-wet en nu het uit die wettelijke bevoegdheid afleidt dat de litigieuze 
bevinding de waarde heeft van een administratieve rechtshandeling, zodat ze binnen de 
termijn van één maand diende te worden betwist, de in het middel vermelde bepalingen 
schendt.

3. In zijn recent arrest van 3 december 2001, AR. S.00.0033.F in de zaak van dezelfde 
eiseres en dezelfde verweerder heeft het Hof op grond van de artikelen 3, 70, § 2, 91 en 
95 Z.I.V.-wet beslist dat, zolang de schade van degene die ziekte- en invaliditeitsuitkerin-
gen ontvangt niet effectief is vergoed krachtens een andere wet of het gemeen recht, het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering de verzekeringsinstelling niet kan 
verwijten dat ze haar subrogatoire vordering niet heeft ingesteld2.

De leer van dat arrest van het Hof impliceert:

1) a contrario dat, wanneer de schade van degene die ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
ontvangt effectief is vergoed krachtens een andere wet of het gemeen recht, verweerder de 
verzekeringsinstelling wel kan verwijten dat zij de subrogatoire vordering waarover zij 
krachtens artikel 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet beschikt niet heeft ingesteld;

2) dat derhalve, meer in het algemeen, de bevoegdheid van de dienst voor administra-
tieve controle niet zo beperkt is als het middel aanvoert.

Daarentegen volgt m.i. uit de bewoordingen van en het onderling van verband tussen de 
artikelen 3, 70, § 2, 91 en 95 Z.I.V.-wet dat de bevoegdheid van de dienst voor admini-
stratieve controle, enerzijds, behalve de medische controle,de controle op de naleving van 
alle bepalingen van de Z.I.V.-wet en de uitvoeringsbesluiten omvat en, anderzijds, logi-
scherwijs, zich ook uitstrekt tot de maatregelen tot het herstel van de juiste toepassing van 
die wettelijke en verordenende bepalingen3.

De rechtsregel die meer bepaald in het onderhavige geval van toepassing is lijkt mij 
derhalve de volgende te zijn: ook al kent artikel 70, § 2, Z.I.V.-wet, dat niet onttrokken is 
aan de bepalingen waarvan de inachtneming door de dienst voor administratieve controle 
moet worden nagegaan, aan de verzekeringsinstellingen de bevoegdheid toe om dadingen 
aan te gaan over de aan hen verleende subrogatoire rechtsvordering, toch sluit genoemd 
artikel niet uit dat die dienst nagaat of de met dat doel gesloten overeenkomsten in over-
eenstemming zijn met die bepalingen4. (Artt. 3, 70, § 2, 91 en 95 Z.I.V.-wet)

4. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het bestreden arrest, nu het, met bevesti-
ging van het beroepen vonnis, beslist dat de door eiseres op 26 juli 1985 tegen verweerder 
ingestelde rechtsvordering niet ontvankelijk is omdat ze te laat is ingesteld, de bepalingen 

2 Cass. 3 dec. 2001, A.R.. S.00.0033.F, nr. 662 met concl. O.M.
3 I.v.m. de toestand voor de wijziging van art. 91 bij het K.B. nr. 176 van 30 dec. 1982, vgl. R.v.St.b 
(4e k.) 16 sept. 1969, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit t/ Nationaal Verbond van Socialisti-
sche Mutualiteiten, nr. 13.687, V.A.R.v.St., p. 840.
4 Z.I.V.-wet voor de wijziging ervan bij de wet van 30 dec. 1988. I.v.m. de bepalingen die achteraf 
van toepassing waren, zie artt. 3, 76quater, § 2, 91 en 95 Z.I.V.-wet, nadien artt. 3, 136, § 2 en 159 
gecoörd. W. 14 juli 1994.
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waarvan de schending wordt aangevoerd, juist toepast.

5. Derhalve dient de door verweerder tegen het tweede onderdeel aangevoerde grond 
van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat onderdeel geen belang heeft, omdat het ge-
richt is tegen ten overvloede gegeven gronden van het bestreden arrest, te worden aange-
nomen.

6. Ten gevolge van de verwerping van de voorziening hebben de vorderingen tot bin-
dendverklaring van het arrest geen belang meer.

Besluit: verwerping van de voorziening en van de vorderingen tot bindendverklaring

van het arrest.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.98.0077.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 juni 1996 op verwijzing 

gewezen door het Arbeidshof te Luik.
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 en de antecedenten van de rechtspleging, zoals ze blij-

ken uit het bestreden arrest en de gedingstukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, kunnen beknopt als volgt worden samengevat: 

De tweede tot  bindendverklaring van het  arrest  opgeroepen partij,  die  toen 
minderjarig was, overkwam op 9 november 1975 een zwaar ongeval waardoor 
hij een blijvende arbeidsongeschiktheid van zeventig procent opliep.

Twee overeenkomsten werden gesloten tussen de verzekeraar van de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de voor het ongeval aansprakelijke derde en, 
enerzijds, de vader van de getroffene, thans eerste tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij, anderzijds, de federatie van mutualiteiten, die zelf lid is 
van het verbond dat als eiser optreedt en waaronder het ziekenfonds valt waarbij 
laatstgenoemde was aangesloten.

Bij de eerste van die overeenkomsten wordt het bedrag vastgesteld van de ver-
goeding van de schade, met inbegrip van de ten gevolge van de blijvende ar-
beidsongeschiktheid.

Bij de tweede worden de gevolgen van de subrogatie van de verzekeringsin-
stelling geregeld.

Op 30 mei 1985 ontving eiseres de kennisgeving van de door de dienst voor 
administratieve controle van verweerder gedane bevinding dat door het sluiten 
van die tweede overeenkomst een onwettige toestand was ontstaan.

Bij dagvaarding die op 26 juli 1985 aan verweerder werd betekend, heeft zij 
bij de Arbeidsrechtbank te Brussel een vordering ingesteld tot nietigverklaring 
van die bevinding.
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Bij arrest van 21 februari 1991 heeft het Arbeidshof te Brussel die vordering 
laattijdig bevonden.

Bij arrest van 9 november 1992 heeft het Hof dat arrest vernietigd, behalve in 
zoverre het beslist dat de litigieuze akte geen bevel tot boeking op de bijzondere 
rekening is, als bedoeld in artikel 97 van de wet van 9 augustus 19635.

IV. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 70, §2, thans 76quater, § 2, ingevolge de programmawet van 30 december 

1988, 91, aangevuld bij het koninklijk besluit nr. 176 van 30 december 1982 tot wijziging 
van de wet van 9 augustus 1963, 94, 95 en 100 van de wet van 9 augustus 1963 tot instel-
ling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(vóór de coördinatie ervan bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994);

- artikel 253 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet 
van 9 augustus 1963 (vooraleer het in overeenstemming was gebracht met de wetten, ge-
coördineerd bij het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen).

Aangevochten beslissing en redenen
Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden arrest de rechtsvorde-

ring van eiseres niet ontvankelijk wegens het laattijdig instellen ervan en zulks op alle 
gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 100 van de wet van 9 augustus 1963 geldt de verplichting voor de 

verzekeringsinstelling om haar rechtsvordering op straffe van verval binnen de termijn 
van één maand in te stellen enkel wanneer die rechtsvordering ingesteld is tegen een ad-
ministratieve rechtshandeling, dat wil zeggen een handeling waarbij verweerder, hande-
lend als bestuurlijke overheid, gebruikt maakt van de hem wettelijk toegekende bevoegd-
heid om aan de verzekeringsinstelling plichten op te leggen of haar rechten te betwisten.

De bij  artikel 91 van die wet binnen de openbare instelling, verweerder, opgerichte 
dienst voor administratieve controle heeft geen andere bevoegdheden dan die van onder-
zoeking en bevinding, als omschreven in de artikelen 94 en 95 van die wet en 253 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963; hoewel die dienst, overeenkomstig artikel 97 van 
die wet, de verzekeringsinstellingen de verplichting kan opleggen om uitgaven die ten on-
rechte ten laste van de ziekteverzekering zijn gelegd, te boeken op een bijzondere reke-
ning, kent noch de wet noch het uitvoeringsbesluit hem de bevoegdheid toe om een verze-
keringsinstelling te dwingen een met een verzekeraar gesloten overeenkomst op te zeg-
gen, en de prestaties voor gezondheidsverzorging waarvoor de verzekering gezondheids-
verzorging, los van het bestaan van een onverschuldigde som, een uitkering heeft betaald, 
bij die verzekeraar op te sporen en van hem terug te vorderen; door daarentegen te bepa-
len dat de overeenkomst die tussen degene die vergoeding verschuldigd is en de gerech-
tigde gesloten is, niet aan de verzekeringsinstelling kan worden tegengeworpen zonder het 
akkoord van laatstgenoemde, kent artikel 70, §2, van de wet, thans artikel 76quater, §2, 
aan die verzekeringsinstelling de wettelijke opdracht toe een dading aan te gaan over het 

5 A.R. 9476, nr. 721.
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instellen of over de omvang van de subrogatoire vordering, zonder dat de controlebe-
voegdheid van verweerder de bevoegdheid omvat zich in die dading te mengen, tenzij dan 
om vast te stellen dat er een som onverschuldigd is betaald en om te bevelen dat de onver-
schuldigd betaalde bedragen op een bijzondere rekening zouden worden geboekt. 

Nu het bestreden arrest vaststelt dat het Hof, bij arrest van 9 november 1992, het arrest 
van het Arbeidshof te Brussel heeft vernietigd, behalve in zoverre het beslist dat de litigi-
euze akte geen bevel tot boeking op de bijzondere rekening is, als bedoeld in artikel 97 
van de wet van 9 augustus 1963, maar nu het beslist dat de dienst voor administratieve 
controle bevoegd is na te gaan of de verzekeringsinstelling een juiste toepassing heeft ge-
maakt, onder meer van artikel 70, §2, van de wet van 9 augustus 1963, en nu het uit die 
wettelijke bevoegdheid afleidt dat de litigieuze bevinding de waarde heeft van een admi-
nistratieve rechtshandeling, zodat zij  moest worden betwist  binnen de termijn van één 
maand, miskent het zowel de rechten en plichten die de verzekeringsinstelling ontleent 
aan de wettelijke subrogatie die ze kan uitoefenen krachtens de artikelen 70, §2, later 76-
quater, §2, van de wet van 9 augustus 1963, als de bevoegdheden van de dienst voor ad-
ministratieve controle van de openbare instelling, verweerder, zoals zij zijn bepaald in de 
artikelen 91, 94 en 95 van die wet, en 253 van het koninklijk besluit van 4 november 
1963; het schendt derhalve die bepalingen alsook artikel 100 volgens hetwelk de verzeke-
ringsinstellingen, om het standpunt van de controledienst van verweerder te betwisten, en-
kel gebonden zijn door de termijn van één maand wanneer het een administratieve rechts-
handeling betreft;

...
V. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de tweede tot bindendver-

klaring van het arrest opgeroepen partij op 9 november 1975 een ongeval over-
kwam waardoor hij een blijvende arbeidsongeschiktheid van zeventig procent 
opliep en waarvoor een derde aansprakelijk is; dat de verzekeringsmaatschappij 
die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die derde dekt en de verzekerings-
instelling van de getroffene eind 1983 een overeenkomst hebben gesloten, krach-
tens welke die instelling zich tegen betaling van een bedrag van een miljoen vijf-
honderdduizend frank, "waarmee het totaalbedrag aan kosten voor gezondheids-
verzorging [en ] uitkeringen die wegens de gezondheidstoestand van de getroffe-
ne in de toekomst nodig mochten zijn, volledig zouden worden gedekt", "zich er-
toe verbond om het totaalbedrag van de toekomstige uitgaven terug te betalen, 
zonder zich ten aanzien van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partijen] te kunnen beroepen op de schadeloossttelling [die zij] van de verzeke-
ringsmaatschappij hadden ontvangen" ter uitvoering van een tussen die partijen 
en die maatschappij aangegane dading; dat eiseres op 30 mei 1985 kennisgeving 
ontving van een bevinding van de dienst voor administratieve controle van ver-
weerder volgens welke de aldus door de verzekeringsinstelling gesloten overeen-
komst  "geen  dading  is  [...],  maar  gelijkenis  vertoont  met  een  afstand,  [door 
laatstgenoemde], van haar recht om de uitgaven terug te vorderen die [zij] even-
tueel  zal  moeten doen boven het  bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend 
frank en bovendien in strijd is met het bepaalde in artikel 70, §2, van de wet van 
9 augustus 1963" tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat eiseres in die bevinding werd aangemaand 
[...] die overeenkomst op te zeggen" en werd aangezocht "om de door de ver-
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plichte verzekering gezondheidsverzorging verleende prestaties, bij de verzeke-
ringsmaatschappij op te sporen en van haar terug te vorderen";

Overwegende dat eiseres, bij een op 26 juli 1985 aan verweerder betekende 
dagvaarding, een vordering heeft ingesteld tot  nietigverklaring van die bevin-
ding;

Overwegende dat uit het op 21 februari 1991 door het Arbeidshof te Brussel in 
de zaak gewezen arrest volgt dat de betwiste bevinding "geen bevel tot boeking 
op de bijzondere rekening is, als bedoeld in artikel 97 van de wet" van 9 augus-
tus 1963, zodat het geschil niet binnen de bij het vierde lid van die bepaling 
voorgeschreven termijn van twee maanden voor de arbeidsrechtbank diende te 
worden gebracht;

Overwegende dat het bestreden arrest de vordering niet ontvankelijk verklaart 
met toepassing van artikel 100, tweede lid, van die wet volgens hetwelk de be-
twiste administratieve rechtshandelingen, op straffe van verval, binnen de maand 
na de kennisgeving aan de bevoegde arbeidsrechtbank moeten worden voorge-
legd;

Overwegende dat, naar luid van artikel 91 van de wet van 9 augustus 1963, zo-
als het is aangevuld met artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 176 van 30 de-
cember 1982, in de schoot van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering een dienst voor administratieve controle wordt ingesteld die er mede 
belast is in te staan voor de administratieve controle op de prestaties van de ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering, alsme-
de voor de administratieve controle op het inachtnemen van de bepalingen van 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;

Dat, volgens artikel 95 van genoemde wet, de administratieve controle betrek-
king heeft op het inachtnemen van de wettelijke en verordenende bepalingen in-
zake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Dat artikel 94, tweede lid, preciseert dat de dienst voor administratieve contro-
le iedere onderzoeking of bevinding doet, hetzij uit eigen beweging, hetzij op 
verzoek van de daarin opgesomde autoriteiten; dat artikel 94, derde lid, preci-
seert dat die dienst, binnen dertig dagen, aan de verzekeringsinstellingen kennis 
geeft van zijn bevindingen gedaan bij het vervullen van zijn opdracht;

Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat de bevoegdheid 
van de dienst voor administratieve controle, met uitsluiting van de medische con-
trole, de controle omvat op het inachtnemen van alle bepalingen van de wet van 
9 augustus 1963 en haar uitvoeringsbesluiten, en dat die dienst tot opdracht heeft 
bevindingen op te maken van de onregelmatigheden die hij vaststelt en, derhalve, 
de passende maatregelen te treffen ten einde opnieuw de juiste toepassing moge-
lijk te maken van die bepalingen; dat ze daartoe door de verzekeringsinstellingen 
moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat, ook al kent artikel 70, §2, van de wet van 9 augustus 1963, 
dat niet onttrokken is aan de bepalingen waarvan de inachtneming door de dienst 
voor administratieve controle moet worden nagegaan, aan de verzekeringsinstel-
lingen de bevoegdheid toe om dadingen aan te gaan over de aan hen verleende 
subrogatoire rechtsvordering, genoemd artikel niet uitsluit dat die dienst nagaat 
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of de aldus gesloten overeenkomsten in overeenstemming zijn met die bepalin-
gen;

Overwegende dat het bestreden arrest, nu het beslist dat "de dienst voor admi-
nistratieve controle bevoegd is om na te gaan of de verzekeringsinstelling een 
juiste toepassing heeft gemaakt, onder meer, van artikel 70, §2", dat "[die] dienst 
bevoegd is om een rechtshandeling te [verrichten], onder meer het opleggen van 
administratieve maatregelen aan een verzekeringsinstelling" en dat "de [litigieu-
ze] bevinding dus geen administratieve rechtshandeling is die niet zou bestaan 
wegens de grove onregelmatigheden ervan", een juiste toepassing maakt van de 
bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
...
In  overwegende dat  de verwerping  van het  cassatieberoep  alle  belang  ont-

neemt van de vordering om het arrest bindend te doen verklaren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Draps en Simont.

Nr. 363

3° KAMER - 17 juni 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - ESSENTIËLE 
BESTANDDELEN - GEVOLGEN.

2º OPENBARE ORDE - BEGRIP - NIEUWE VORDERING - VORDERING - UITBREIDING - 
WIJZIGING.

3º NIEUWE VORDERING - VORDERING - UITBREIDING - WIJZIGING - BEPALING - AARD.

1º Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiële bestand-
delen van de overeenkomst zijn, kan de voortzetting van de arbeidsprestaties door de  
bediende, na het verstrijken van de termijn die vereist is om stelling te nemen ten aan-
zien van het eventueel sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst, impliceren dat af-
stand wordt gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten beëindiging,  
niettegenstaande voorbehoud is gemaakt1 en dat een stilzwijgend akkoord is bereikt over  
de nieuwe arbeidsvoorwaarden.  (Art. 1134 B.W.; algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk een recht op beperkende wijze moet worden uitgelegd en niet kan worden afgeleid 
dan uit feiten die niet vatbaar zijn voor een andere interpretatie)

2º en 3° Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering is niet  

1 Cass., 7 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 268); 28 juni 1982, A.R. 6500 (ibid., 1981-82, nr. 649); zie 
Cass., 17 mei 1990, A.R. 8685, nr. 546.
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van openbare orde of van dwingend recht2. (Art. 807 Ger.W.)

(H. T. SOCIETE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS e.a. Vennootschap naar Zwitsers recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.99.0144.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 februari 1999 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 39 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers;

- de artikelen 15, 39 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht op beperkende wij-
ze moet worden uitgelegd en enkel kan worden afgeleid uit feiten of akten die niet voor 
een andere interpretatie vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst "be-

paalde dat het loon zou bestaan uit 'commissielonen, berekend op basis van de ten tijde 
van het  sluiten van de overeenkomst bestaande regeling,  die de bediende wel  bekend 
was'" en na te hebben beslist dat de verweersters niet het recht hadden om jaarlijks eenzij-
dig de berekeningsgrondslagen van de commissielonen te wijzigen, daar het hier essentië-
le bestanddelen van de overeenkomst betrof, wijst het arrest niettemin, op alle gronden die 
op de zevende tot de negende bladzijde vermeld staan onder de aanhef "wat een akkoord 
(van eiser) betreft" en die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, de vordering 
van eiser af die ertoe strekte de verweersters hoofdelijk te doen veroordelen om hem het 
provisioneel bedrag van 1.418.764 BEF aan achterstallig commissieloon, berekend op ba-
sis van de in 1984 geldende regels, te betalen alsook het bedrag van 148.313 BEF, zijnde 
het herberekende bedrag aan vakantiegeld op commissielonen.

Op alle gronden, die op de twaalfde bladzijde van het arrest weergegeven zijn onder de 
aanhef "duur van de opzeggingstermijn" en die hier geacht worden volledig weergegeven 
te zijn, stelt het arrest de duur van de opzeggingstermijn die aan eiser ter kennis had moe-
ten worden gebracht vast op twaalf maanden en neemt het slechts een totaal jaarloon van 

2 Cass., 26 okt. 1981, A.R. 6382 (A.C., 1981-82, nr. 139); 23 mei 1985, A.R. 7184, nr. 576; 1 okt. 
1990, A.R. 7069, nr. 49.
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2.201.360 BEF in aanmerking zonder daarbij rekening te houden met de door eiser voor 
de laatste twaalf maanden gevorderde achterstallige commissielonen.

Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, gelden de overeenkomsten die wet-

tig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet en kunnen zij niet herroe-
pen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. 
Op grond van dat artikel heeft de werknemer het recht om te eisen dat de verbintenis ver-
der zou worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overeengekomen was. Ofschoon hij van 
dat recht afstand kan doen en nieuwe arbeidsvoorwaarden kan aanvaarden, moet die af-
stand, krachtens het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, op beperkende wij-
ze worden uitgelegd en kan hij enkel worden afgeleid uit feiten of akten die niet voor een 
andere uitlegging vatbaar zijn.

De mogelijkheid voor de werknemer om door de rechter te doen vaststellen dat de over-
eenkomst beëindigd was ten gevolge van een met beëindiging gelijkstaande akte valt niet 
samen met zijn recht om te vorderen dat de overeenkomst verder zou worden uitgevoerd 
onder de overeengekomen voorwaarden. De afstand van dat recht kan niet worden afge-
leid uit de omstandigheid dat de werknemer, op de dag waarop de werkgever de arbeids-
overeenkomst beëindigde, de overeenkomst niet had beëindigd om een dringende reden, 
de ontbinding ervan niet had gevorderd voor de rechter en evenmin door de rechter had 
doen vaststellen dat de overeenkomst beëindigd was ten gevolge van een met beëindiging 
gelijkstaande akte.

Die afstand kan evenmin worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de werkne-
mer op de dag van de beëindiging de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst 
niet had gevorderd en evenmin op het punt stond stappen te ondernemen om een dergelij-
ke vordering in te stellen. Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 kent immers aan de werk-
nemer het recht toe om een rechtsvordering in te stellen binnen één jaar na het eindigen 
van de arbeidsovereenkomst en binnen vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn eerstgenoemde termijn mag overschrijden. Door de regels 
van de ontbindende verjaring vast te stellen kent dat artikel aan de werknemer de moge-
lijkheid toe om het hem bij de overeenkomst toegekende recht niet onmiddellijk uit te oe-
fenen.

Nu het arrest vaststelt dat eiser "niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de wijzigingen" 
maar daartegen "geprotesteerd heeft of voorbehoud heeft gemaakt" en nu het niettemin 
beslist dat hij niet langer het recht heeft om de uitvoering te eisen van de overeengekomen 
commissieloonvoorwaarden om de enkele reden dat hij voor zijn ontslag geen stappen 
heeft ondernomen om de overeenkomst te beëindigen, de gerechtelijke ontbinding of de 
gedwongen tenuitvoerlegging ervan te vorderen, schendt het derhalve artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 en het in het middel vermelde 
algemeen rechtsbeginsel.

Het schendt bijgevolg artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 waarbij 
aan de werknemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst een recht op vakantiegeld 
wordt  toegekend op het totaalbedrag van de variabele  bezoldiging,  artikel  46 van ge-
noemd koninklijk besluit waarbij hem op het einde van de overeenkomst het recht wordt 
toegekend op een vertrekpremie, berekend op het totaalbedrag van de bij de werkgever 
gedurende de vakantie verdiende brutobezoldigingen, artikel 39 van de wet van 3 juli 
1978 waarbij aan de werknemer wiens overeenkomst is beëindigd zonder dat de opzeg-
gingstermijn werd nageleefd, een vergoeding wordt toegekend, gelijk aan het lopend loon 
dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende 
gedeelte van die termijn en artikel 82 van die wet waarbij aan de rechter de verplichting 
wordt opgelegd om bij de vaststelling van die termijn rekening te houden met de moeilijk-
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heid om een gelijkwaardige betrekking te vinden, welke moeilijkheid de rechter onder 
meer beoordeelt met inachtneming van het bedrag dat de werknemer verdiende op het 
ogenblik van het ontslag.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, tweede lid, 807, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het in 

laatstgenoemd artikel vastgelegde beschikkingsbeginsel;
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op alle gronden die op de elfde bladzijde vermeld staan onder de aanhef "wat de nieu-

we vorderingen betreft" en die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, beslist 
het arrest dat de nieuwe vorderingen die eiser in hoger beroep had ingesteld en die strek-
ten tot herziening van het vaste gedeelte van zijn loon op basis van de in de onderneming 
toepasselijke weddenschalen, tot verbetering van de grondslag van de bijzondere forfaitai-
re vergoeding met inachtneming van de toepassing van die schalen en tot verdubbeling er-
van, niet ontvankelijk en bovendien verjaard zijn.

Grieven
In hun appèlconclusie hebben de verweersters niet opgeworpen dat de nieuwe vorderin-

gen niet ontvankelijk of verjaard waren.
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek raakt de openbare orde niet en is evenmin 

van dwingend recht, zodat, krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
het daarin neergelegde beschikkingsbeginsel,  de rechter niet ambtshalve kan opwerpen 
dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel niet vervuld zijn. Krachtens artikel 
2223  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  mag de  rechter  evenmin het  middel  van  verjaring 
ambtshalve opwerpen. Door ambtshalve op te werpen dat de nieuwe vorderingen van ei-
ser niet ontvankelijk en verjaard zijn, schendt het arrest derhalve de artikelen 2223 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en het in laatstgenoemde 
bepaling neergelegde beschikkingsbeginsel,  alsook, zo nodig, de artikelen 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 15 van de wet van 3 juli 1978.

...
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat het arrest, na te hebben beslist dat de verweersters niet zon-

der tekort te komen aan hun contractuele verbintenissen de voorwaarden konden 
wijzigen voor de berekening van de commissielonen, zoals ze waren overeenge-
komen op het ogenblik van de indienstneming van eiser, op de door het middel 
bekritiseerde gronden in hoofdzaak beslist dat eiser stilzwijgend met die wijzi-
gingen heeft ingestemd;

Overwegende dat, enerzijds, wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoor-
waarden wijzigt die essentiële bestanddelen van de overeenkomst zijn, de voort-
zetting van de arbeidsprestaties door de werknemer na het verstrijken van de ter-
mijn die vereist is om stelling te nemen ten aanzien van het eventueel sluiten van 
een nieuwe overeenkomst, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het aan-
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voeren van de aan de werkgever te wijten beëindiging niettegenstaande voorbe-
houd is gemaakt, en dat er een stilzwijgend akkoord is bereikt over de nieuwe ar-
beidsvoorwaarden;

Dat, anderzijds, ook al kent de wet, door de regels van de ontbindende verja-
ring, impliciet aan een partij de mogelijkheid toe om niet onmiddellijk gebruik te 
maken van het recht dat zij op grond van de overeenkomst bezit, die regels niet 
beletten dat de rechter uit het geheel van de aan zijn oordeel onderworpen feite-
lijke omstandigheden afleidt dat die partij, vooraleer de verjaring was ingetreden, 
ingestemd heeft met een wijziging van de bepalingen van de overeenkomst;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, ook al "heeft hij schriftelijk ge-
protesteerd",  "nochtans  nooit  heeft  onderhandeld  teneinde  de  oorspronkelijk 
overeengekomen  loonvoorwaarden  binnen  een  redelijke  termijn  terug  te 
krijgen"; dat het beslist dat "[eiser], nu hij geprotesteerd heeft of voorbehoud 
heeft gemaakt, zonder evenwel zijn weigering om de wijzigingen te aanvaarden 
zo ver te drijven dat hij bij de rechter een vordering instelde om de oorspronke-
lijke overeenkomst te doen naleven, of dat hij de beëindiging ervan door de rech-
ter wilde doen vaststellen, of aan de rechter wilde vragen dat hij zou uitmaken of 
de aangebrachte wijzigingen de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst 
tot gevolg hebben, impliciet berust heeft in [die] wijziging[en]";

Dat het arrest eraan toevoegt dat, "wanneer de loonvoorwaarden van de werk-
nemer eenzijdig worden gewijzigd, hij binnen een redelijke bedenktijd beslist of 
er gronden zijn om de overeenkomst te verbreken dan wel om een [...] andere 
[...] procedure in te stellen met het gevolg of het gevaar dat hij een reeks verkre-
gen voordelen verliest en niet meer dezelfde betrekking vindt" en dat "hij, wan-
neer hij dat niet doet, moet worden geacht, zelfs met tegenzin, te hebben inge-
stemd met de voortzetting van de gewijzigde overeenkomst", en dat "te dezen uit 
geen enkel gegeven kan worden opgemaakt dat [eiser] op het punt stond stappen 
te ondernemen [tegen] zijn werkgever toen laatstgenoemde de overeenkomst ver-
brak";

Overwegende dat het arrest aldus op grond van een feitelijke beoordeling van 
de omstandigheden waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is voortge-
zet wettig beslist dat eiser de door de verweersters aan die overeenkomst aange-
brachte wijzigingen heeft aanvaard;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek betref-

fende de uitbreiding en de wijziging van de vordering geen bepaling van openba-
re orde of van dwingend recht is; dat het derhalve niet aan de rechter staat ambts-
halve na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn;

Dat, anderzijds, naar luid van artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek, dat van 
toepassing is op de verjaring van de uit een arbeidsovereenkomst ontstane rechts-
vorderingen, de rechters niet ambtshalve het middel van verjaring mogen toepas-
sen;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de verweersters niet hebben betoogd dat de door eiser bij het arbeidshof ingestel-
de nieuwe vorderingen, die, zoals het arrest vaststelt, uit de arbeidsovereenkomst 
zijn ontstaan, niet ontvankelijk of verjaard waren;

Dat het arrest, nu het ambtshalve aldus beslist, de in het onderdeel vermelde 
wetsbepalingen en het aldaar vermelde algemeen rechtsbeginsel schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de nieuwe vorderingen van eiser 

niet ontvankelijk en daarenboven verjaard verklaart 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;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; houdt de overige helft aan en laat 

de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

17 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 364

3° KAMER - 17 juni 2002

WERKLOOSHEID — ALLERLEI - ONJUISTE VERKLARING - NIET AFGELEGDE VERKLARING - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIE - DIRECTEUR - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - MOTIVERING - OMVANG.

In de gevallen, bepaald in artikel 153, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, moet de be-
stuurshandeling  waarbij  de  werkloze  van  het  genot  van  de  werkloosheidsuitkeringen 
wordt uitgesloten, vermelden om welke redenen de directeur gekozen heeft om de in het 
eerste lid bepaalde sanctie wel toe te passen in plaats van niet1 (Art. 3 Wet 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art.  153, eerste en 
vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. I.)

De heer eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):

1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel gegrond is.

1 Zie concl. O.M.; art. 153 Werkloosheidsbesluit 1991, vóór de wijziging ervan bij het K.B. van 29 
juni 2000.
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Noch artikel 13, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van "het hand-
vest" van de sociaal verzekerde noch de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 be-
treffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen leggen aan de directeur 
van het werkloosheidsbureau, wanneer hij toepassing maakt van artikel 153, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991, zoals het ten tijde van de feiten van toepassing was, de ver-
plichting op om in zijn beslissing de redenen aan te geven waarom hij geen gebruik ge-
maakt heeft van het recht dat hij op grond van de hem bij artikel 153, vierde lid, verleende 
discretionaire macht bezit  om geen sanctie toe te passen. Die redenen houden immers 
geen verband met de overwegingen die ten grondslag liggen aan de beslissing waarbij de 
in artikel 153, eerste lid, bepaalde administratieve sanctie wordt opgelegd2.

Het bestreden arrest, dat met bevestiging van het beroepen vonnis, "de (administratie-
ve) beslissing wegens gebrek aan motivering nietig verklaart, in zoverre daarbij een sanc-
tie wordt opgelegd",  op grond dat "de werknemer in het onderhavige geval niet  weet 
waarom de directeur geen gebruik gemaakt heeft van zijn recht om geen sanctie op te leg-
gen", ofschoon het toegaf dat "de administratie van oordeel kon zijn dat (verweerder) we-
gens zijn (gedrag) een uitsluiting verdiende", schendt derhalve de door eiser aangegeven 
wettelijke en verordenende bepalingen.

2. Eiser wordt veroordeeld in de kosten (Art. 1017, tweede lid Ger.W.).

Besluit: cassatie.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0003.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 oktober 2000 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motive-

ring van de bestuurshandelingen;
- artikel 13, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van 

de sociaal verzekerde;
- artikel 153, eerste en vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-

dende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 159 van de Grondwet;
- miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Op 15 oktober 1998 besliste de directeur van het werkloosheidsbureau verweerder voor 

2 Zie  Cass.,  10  juni  1996,  A.R..  S.95.0114.F,  nr.  227,  met  concl.  O.M.;  15  feb.  1999,  A.R..  
S.98.0007.F, nr. 88; 22 maart 1999, A.R.. S.98.0020.N, nr. 168; art. 153 Werkloosheidsbesluit 1991, 
voor de wijziging ervan bij het K.B. van 29 juni 2000. 
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de periode van 26 maart tot 26 mei 1998 van het recht op werkloosheidsuitkeringen uit te 
sluiten op grond dat hij de wijziging van zijn verblijfplaats niet had medegedeeld en zich 
had aangeboden op de werkloosheidscontrole in een gemeente waar hij zijn gewone ver-
blijfplaats niet meer had. Tevens besliste de directeur de gedurende dat tijdvak onver-
schuldigd ontvangen uitkeringen terug te vorderen en hem, bij wijze van sanctie, met toe-
passing van artikel 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, voor de duur van vier weken met ingang van 19 oktober 
1998 uit te sluiten van het recht op uitkeringen. Het bestreden arrest bevestigt het beroe-
pen vonnis van de arbeidsrechtbank, vernietigt de beslissing van de directeur wegens ge-
brek aan motivering, in zoverre zij die sanctie aan verweerder had opgelegd en bevestigt 
de beslissing voor het overige.

Het bestreden arrest beslist aldus, na erop te hebben gewezen dat het niet tijdig afleg-
gen van de verklaring betreffende de wijziging van de verblijfplaats geen invloed kon 
hebben op het bedrag van de aan verweerder toegekende uitkering en dat derhalve de di-
recteur kon beslissen geen sanctie toe te passen; dat hij in zijn beslissing preciseert welke 
verklaring niet is afgelegd en welke wettelijke regel te dezen de toepassing van de uitslui-
ting wettigt; dat hij evenwel niet in rechte en in feite rechtvaardigt waarom hij geen ge-
bruik heeft gemaakt van zijn recht om geen sanctie toe te passen, ofschoon de wettelijke 
vereisten vervuld waren; dat de directeur vrij kon beslissen om al dan niet een sanctie op 
te leggen; dat de beoordeling van de opportuniteit van een sanctie moet worden overgela-
ten aan het bestuur dat als enige, gelet op de omstandigheden, in staat is te oordelen welke 
maatregel past bij welk gedrag; dat wegens de veelvuldige situaties die zich kunnen voor-
doen,  van het bestuur niet  kan worden gevergd dat het nauwkeurig alle gevallen om-
schrijft waarin al dan niet een sanctie moet worden opgelegd; dat die bevoegdheid om vrij 
te oordelen over de opportuniteit van een sanctie evenwel niet willekeurig mag zijn; dat 
het de rechter is toegestaan om, zij het marginaal, een bestuurshandeling te toetsen op 
haar opportuniteit en een kennelijk onredelijke of onbillijke beslissing ongeldig te verkla-
ren; dat te dezen niet kan worden gezegd dat de getroffen maatregel kennelijk onredelijk 
of onbillijk is; dat verweerder immers gedurende twee maanden verzuimd heeft een juiste 
stand van zaken aan te geven, wat de controle heeft kunnen belemmeren, ook al blijkt uit 
de gegevens van het dossier niet dat het de bedoeling van verweerder was de reglemente-
ring te overtreden; dat het bestuur reden had om te oordelen dat een dergelijke houding 
een uitsluiting rechtvaardigde; het bestreden arrest baseert zich daartoe op de volgende 
gronden:  "De beslissing van het bestuur preciseert evenwel niet waarom de toepassing 
van een sanctie te dezen opportuun lijkt te zijn. De opportuniteit van een maatregel moet 
worden beoordeeld met inachtneming van het doel van de reglementering en van de mid-
delen die worden aangewend om dat doel te bereiken (...). Te dezen weet men niet om 
welke reden een sanctie werd opgelegd en met welk doel, en men weet evenmin of de mo-
gelijkheid om geen sanctie op te leggen werd overwogen. Bij gebrek aan motivering dien-
aangaande wordt de marginale toetsing onmogelijk in het, zij het weinig waarschijnlijke, 
geval dat de maatregel andere doeleinden diende dan die welke de wetgever op het oog 
had, namelijk in geval van overschrijding of afwending van macht (...). De motivering van 
de bestuurshandelingen (...) moet de sociaal verzekerde in staat stellen om zo gemakkelijk 
mogelijk te begrijpen welke gegevens in feite en in rechte tot het opleggen van een sanctie 
hebben geleid. In het onderhavige geval weet de werknemer niet waarom de directeur 
geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om geen sanctie toe te passen, ofschoon de wet-
telijke voorwaarden daartoe vervuld waren, en hij weet zelfs niet of de wettelijke moge-
lijkheid om geen sanctie op te leggen werd overwogen. De motivering van de beslissing 
laat te wensen over en ze moet als onvolledig worden beschouwd (...). Motivering houdt 
in dat de rechtzoekende voldoende informatie krijgt om te kunnen oordelen over de ge-
pastheid van de getroffen maatregel, zodat hij die in voorkomend geval met kennis van 
zaken zou kunnen betwisten (...). In het onderhavige geval kent (verweerder) de redenen 
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niet waarom er geen sanctie werd opgelegd en kent hij derhalve evenmin de redenen die 
tot het opleggen van een sanctie hebben geleid. Hij weet niet of een eventueel beroep te-
gen die beslissing kans van slagen heeft".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen, "moet de opgelegde motivering in de akte de juridi-
sche en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen". 
Dat vereiste is bedoeld om de rechtzoekende voldoende informatie te verschaffen om de 
motivering van de handeling en de opportuniteit van de eventuele betwisting ervan voor 
de rechter te kunnen beoordelen. De litigieuze beslissing voerde aan dat verweerder, of-
schoon hij verzuimd had de wijziging van zijn verblijfplaats mede te delen, zich verder 
aangeboden had op de werkloosheidscontrole in de gemeente van zijn vorige verblijf-
plaats. Zij had overigens herinnerd aan de verplichtingen die voor de werkloze voortvloei-
en uit de artikelen 71, eerste lid, 2°, en 134, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 25 no-
vember  1991 houdende de werkloosheidsreglementering,  alsook aan de bewoordingen 
van artikel 153, eerste lid, van het koninklijk besluit, naar luid waarvan de werkloze die 
onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, gedurende ten minste een week en 
ten hoogste 13 weken van de uitkeringen kan worden uitgesloten, doordat hij een ver-
plichte verklaring niet of te laat heeft afgelegd. De beslissing geeft aldus de juridische en 
feitelijke overwegingen aan die eraan ten grondslag lagen en ze is dus regelmatig gemoti-
veerd naar het vereiste van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. Zij voldoet tevens aan de 
motiveringsplicht, die is opgelegd bij de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde. Zij diende niet daarenboven de reden aan te geven waar-
om de directeur van het werkloosheidsbureau had geoordeeld geen gebruik te moeten ma-
ken van de hem bij artikel 153, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 toegekende bevoegdheid om geen sanctie toe te passen, wanneer het verzuim van 
een bij de reglementering vereiste verklaring niet heeft geleid tot de toekenning van hoge-
re uitkeringen. Die bepaling van het koninklijk besluit lag immers niet ten grondslag aan 
de beslissing van de directeur, aangezien ze geen toepassing maakte van het vierde lid, 
maar alleen van het eerste lid van artikel 153 van het koninklijk besluit. Nu het arrest, om 
de beslissing van de directeur te vernietigen, in zoverre verweerder daarbij voor de duur 
van vier weken van werkloosheidsuitkeringen is uitgesloten, grondt op de overweging dat 
de beslissing niet preciseert waarom de directeur geen gebruik gemaakt heeft van het hem 
bij artikel 153, vierde lid, toegekende recht om in bepaalde gevallen geen sanctie toe te 
passen, de regel miskent volgens welke een bestuurshandeling slechts uitdrukkelijk gemo-
tiveerd is wanneer zij de feitelijke en juridische overwegingen vermeldt waarop de beslis-
sing is gegrond (schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffen-
de de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 13, eerste lid, van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde), en bovendien een 
schending inhoudt van artikel 153, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

2. Tweede onderdeel
Artikel 153, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat, 

indien het verzuim van een verplichte verklaring door de werkloze niet heeft geleid tot de 
toekenning van een te hoog dagbedrag, kan de directeur van het werkloosheidsbureau "be-
slissen geen sanctie toe te passen". Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de aan 
de directeur toegekende bevoegdheid discretionair is. Hij alleen dient te oordelen of geen 
sanctie dient te worden opgelegd, zodra voldaan is aan de voorwaarde dat het verzuim van 
een verklaring geen invloed heeft gehad op het bedrag van de werkloosheidsuitkering. De 
rechterlijke macht mag zich niet inmengen in het oordeel van de directeur over de oppor-
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tuniteit om geen sanctie toe te passen. Wanneer de directeur geoordeeld heeft geen ge-
bruik te moeten maken van de hem bij voormeld artikel 153, vierde lid, geboden moge-
lijkheid om geen sanctie toe te passen, kan de rechter niet beslissen dat aldus een be-
stuurshandeling is verricht en dat hij dient na te gaan of die akte niet door machtsover-
schrijding of machtsafwending is aangetast.

Door de litigieuze beslissing nietig te verklaren, in zoverre zij verweerder bij wijze van 
sanctie van werkloosheidsuitkering uitsluit, op grond dat de rechter, nu hij niet preciseert 
waarom de directeur geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om geen sanctie 
op te leggen, niet bevoegd was na te gaan of er geen machtsoverschrijding of machtsaf-
wending was begaan, het begrip toetsing van de wettigheid van de bestuurshandelingen 
door de rechterlijke macht miskent (schending van artikel 159 van de Grondwet), alsook 
het feit dat de bij artikel 153, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
aan de directeur toegekende bevoegdheid van discretionaire aard is (schending van het al-
gemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten) en het bepaalde in artikel 
153, eerste en vierde lid, van dat koninklijk besluit schendt.

IV. Beslissing van het Hof.
Het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdruk-

kelijke motivering van de bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde motive-
ring in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan 
de beslissing ten grondslag liggen; 

Overwegende dat naar luid van artikel 153, eerste lid, van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregle-mentering, zoals 
het ten tijde van de feiten van toepassing was, gedurende ten minste één week en 
ten hoogste dertien weken van het genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt 
uitgesloten de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, 
doordat hij een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd of een verplich-
te verklaring, anders dan deze bedoeld in artikel 134, §3, niet of te laat heeft af-
gelegd;

Dat, krachtens artikel 153, vierde lid, de directeur van het werkloosheidsbu-
reau kan beslissen om geen sanctie op te leggen, indien hij van de voormelde fei-
ten in kennis werd gesteld door een spontane verbeterende aangifte van de werk-
loze, of indien de voormelde feiten niet hebben geleid tot de toekenning van een 
te hoog dagbedrag;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de directeur van het werkloos-
heidsbureau de werkloze in de bij artikel 153, vierde lid, bepaalde gevallen, en-
kel van het genot van werkloosheidsuitkeringen kan uitsluiten nadat hij heeft na-
gegaan of het gelet op de omstandigheden niet gerechtvaardigd is geen sanctie 
op te leggen aan de werkloze;

Dat de beslissing van de directeur om artikel 153, eerste lid, toe te passen, der-
halve onverbrekelijk verbonden is met die om geen gebruik te maken van de hem 
bij het vierde lid geboden mogelijkheid;

Overwegende dat bijgevolg de bestuurshandeling waarbij de werkloze van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten, in de bij artikel 153, 
vierde lid, bepaalde gevallen, moet vermelden om welke redenen de directeur ge-
kozen heeft om de in het eerste lid bepaalde sanctie wel toe te passen in plaats 
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van niet;
Overwegende dat het arrest, nu het, met bevestiging van het beroepen vonnis, 

de  beslissing van  eiser  waarbij  verweerder  gedurende  vier  weken uitgesloten 
wordt van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, wegens gebrek aan moti-
vering nietig verklaart, op grond dat verweerder "niet weet waarom de directeur 
geen gebruik gemaakt heeft van zijn recht om geen sanctie op te leggen ofschoon 
de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld waren en hij zelfs niet weet of de 
wettelijke mogelijkheid om geen sanctie op te leggen werd overwogen", de in het 
middel vermelde bepalingen niet schendt en het in het middel vermelde alge-
meen rechtsbeginsel niet miskent;

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

17 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Plas - Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Simont.

Nr. 365

3° KAMER - 17 juni 2002

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
OPDRACHTEN - ALGEMENE OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - 
VREEMDELINGEN - REGULARISATIE - NIET-VERWIJDERING - GEVOLG.

2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - 
REGULARISATIE - NIET-VERWIJDERING - GEVOLG.

1º en 2° De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in ar-
tikel 57, § 2, eerste lid O.C.M.W.- wet geldt niet voor de vreemdeling die niet materieel  
van het grondgebied kan worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 de-
cember 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van  
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk1. (Art. 23 gecoörd. Gw. 1994; 
artt. 1 en 57, § 2, eerste lid O.C.M.W.-wet; art. 14 Wet 22 dec. 1999)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Begroting,Sociale Integratie en Sociale Economie T. M. e.a.)

De heer eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):

1. Ik ben van mening dat het tweede onderdeel van het enige middel faalt naar recht.

2. Artikel 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet bepaalt dat, in afwijking van de andere be-
palingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreem-
deling die illegaal in het Rijk verblijft.

1 Zie concl. O.M.



1542 HOF VAN CASSATIE 17.6.02 - Nr. 365 

Naar luid van artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 
van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondge-
bied van het Rijk zal er, behalve voor maatregelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn 
door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet be-
antwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de wet, niet feitelijk overgegaan 
worden tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een nega-
tieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12.

Volgens de leer van de arresten van het Arbitragehof schendt artikel 57, § 2, van voor-
melde wet van 8 juli 1976, in de interpretatie dat het recht op maatschappelijke dienstver-
lening beperkt wordt tot dringende medische hulp voor de illegaal op het grondgebied 
verblijvende vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie heeft ingediend op grond van 
de wet van 22 december 1999, zolang zijn verblijf niet is geregulariseerd, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet niet2. 

3. Indien het Hof zich richt naar de interpretatie van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet op 
grond waarvan het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat die bepaling de grondwette-
lijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie niet miskent, ontstaat een toestand 
waarin tegelijkertijd de verwijdering van een vreemdeling van het Belgisch grondgebied 
wettelijk  niet  mogelijk  is  en die  vreemdeling maatschappelijke  dienstverlening op dat 
grondgebied ontzegd wordt3.

Over die kwestie heeft een auteur geschreven: "On ne peut en même temps affirmer une 
chose et son contraire, vouloir régulariser certains étrangers en séjour illégal et vouloir les 
éloigner du pays. (...) Il est évidemment impossible, pour un même homme, de concevoir 
en même temps que la même chose est et n'est pas, disait Aristote. Les logiciens appellent 
cela le principe de non-contradiction. Il est, jusqu'à present, généralement admis"4.

Als ervan wordt uitgegaan dat de grondwetgever en de wetgever rationeel handelen, 
dan moet in het onderhavige geval worden vastgesteld:

1) dat artikel 23, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet (1994) bepaalt dat ieder 
het recht heeft een menswaardig leven te leiden;

2) dat, krachtens dat artikel, tweede en derde lid, de wet alleen "daartoe" het recht op 
sociale bijstand waarborgt en de voorwaarden voor de uitoefening ervan bepaalt;

3) dat artikel 1, eerste lid, O.C.M.W.-wet trouwens eraan herinnert dat eenieder recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening en dat zij tot doel heeft eenieder in de moge-
lijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waaardigheid;

4) dat, derhalve, de enige interpretatie die aan artikel 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet 
kan worden gegeven die is volgens welke - en het Arbitragehof heeft zich over die inter-
pretatie niet  uitgesproken - de bij  die bepaling ingevoerde beperking van het recht op 
maatschappelijke dienstverlening niet van toepassing is op een vreemdeling die, zoals te 
dezen niet feitelijk van het grondgebied kan worden verwijderd krachtens artikel 14 van 
de wet van 22 december 19995.

4. Het eerste onderdeel is m.i. niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. Het bekritiseert 
immers ten overvloede gegeven gronden van het bestreden arrest

Besluit: verwerping.

2 Zie o.m. Arbitragehof, 17 jan. 2002, nr. 15/2002, B.S. 26 maart 2002, p. 12397.
3 Zie Cass., 10 sept. 2001, A.R.. S.00.0165.F, nr. 452.
4 J. FIERENS, "L'aide sociale aux étrangers demandeurs de régularisation", Opmerkingen onder Ar-
beidshof Luik 22 maart 2000, J.L.M.B., 2000/22, pp. 949 e.v., inz. p. 959, nr. 16.
5 Vgl. Cass., 18 dec. 2000, A.R. S.98.0010.F, nr. 697 met concl. O.M. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0148.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 juni 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 14 van de wet van 22 december 1999 betreffen-

de de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblij-
vend op het grondgebied van het Rijk.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arbeidshof bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het verweerder veroordeelt om 

aan verweerster met ingang van 2 mei 2000 sociale bijstand te verlenen tot beloop van een 
bedrag, gelijk aan het bestaansminimum tegen het tarief voor alleenstaanden met kinderen 
ten laste, en wat dat betreft, het hoger beroep van eiser en van verweerder niet gegrond 
verklaart. Het beslist aldus op grond "dat [verweerster] tot 21 januari 2001 (lees:  2000) 
ongetwijfeld illegaal in het Rijk verbleef in de zin van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli  
1976 en normalerwijze in het allerbeste geval enkel aanspraak kon maken op dringende 
medische hulp; [...] dat vaststaat dat de loutere indiening van een aanvraag tot regularisa-
tie geen recht op maatschappelijke dienstverlening kan doen ontstaan; dat evenwel - be-
houdens een andersluidende beslissing van het Arbitragehof dat uitspraak moet doen over 
een prejudiciële vraag betreffende de toestand waarin de aanvragers van een regularisatie 
verkeren geschorst wordt gelet op de toepassing van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 
1976 [...] of behoudens een wettelijke bepaling - blijkbaar moet worden beslist dat niet al-
leen het bevel om het grondgebied te verlaten wordt geschorst gedurende de behandeling 
van die aanvraag, maar dat bovendien degene die de regularisatie aanvraagt geen andere 
keuze heeft dan zich te bevinden op het adres dat hij bij de indiening van de aanvraag aan 
de autoriteiten heeft medegedeeld; dat immers artikel 14 van de wet van 22 december 
1999 [...]  bepaalt  dat,  behalve voor maatregelen tot  verwijdering die gemotiveerd zijn 
door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet be-
antwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9, er niet feitelijk zal worden overgegaan 
tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een negatieve be-
slissing wordt genomen met toepassing van artikel 12; dat naar luid van artikel 4 van die 
wet de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend bij de burgemeester van de plaats waar 
de aanvrager verblijft; dat de artikelen 9, eerste lid, 5°, en 10 van genoemde wet bepalen 
dat de aanvrager zijn verblijfplaats en adres moet aanduiden waar hij woonplaats moet 
kiezen in het kader van de procedure, dat de oproepingen van de Commissie voor regula-
risatie op dat adres worden bezorgd en dat elke adreswijziging onmiddellijk per aangete-
kende brief moet worden medegedeeld aan die commissie en aan de burgemeester van de 
plaats waar de betrokkene verblijft; dat naar luid van artikel 11 van voornoemde wet, de 
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niet-gerechtvaardigde afwezigheid van de aanvrager op de in artikel 10 bedoelde oproe-
ping automatisch zal leiden tot een negatieve beslissing; dat het doel dat de wetgever met 
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 voor ogen stond, namelijk de vreemdelingen die 
illegaal in het Rijk verblijven ertoe aan te zetten het grondgebied te verlaten, geenszins 
kan worden bereikt wanneer degene die een aanvraag tot regularisatie indient op grond 
van de wet van 22 december 1999 aanwezig moet zijn op het door [hem] medegedeelde 
adres; dat het ondenkbaar is dat hij in die omstandigheden aan zijn lot wordt overgelaten 
zonder enig middel van bestaan, wat hem ertoe zou dwingen het grondgebied te verlaten 
en hem zou verhinderen de afloop te kennen van een bij wet ingestelde regularisatieproce-
dure, die niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de indieners van de aanvraag tot re-
gularisatie over voldoende middelen moeten beschikken om een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid" en dat bijgevolg "moet worden aangenomen dat 
de indiener van de aanvraag tot regularisatie gedurende de behandeling van zijn aanvraag 
door de bij artikel 3 van de wet van 22 december 1999 ingestelde Commissie voor regula-
risatie, op het grondgebied moet verblijven of dat zijn verblijf aldaar op zijn minst ge-
doogd wordt - daar de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten geschorst 
is" en "dat gedurende de periode van de behandeling van die aanvraag, welke periode de 
uitvoerende macht kort wilde houden, artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 van toepassing 
is volgens hetwelk elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening en dat 
deze tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 2 van de wet van 22 december 1999 bepaalt weliswaar dat deze wet van toepas-

sing is op de aanvragen tot regularisatie van verblijf die ingediend worden door vreemde-
lingen die reeds daadwerkelijk in België verbleven op 1 oktober 1999 en die op het ogen-
blik van de aanvraag vallen onder één van de vier categorieën die in 1°, 2°, 3° en 4° van 
dat artikel worden opgesomd, maar uit geen enkele bepaling van die wet - noch uit de in 
het bestreden arrest vermelde artikelen 4, 9, 10 en 11, noch uit enig ander artikel - blijkt 
dat de indiener van de regularisatieaanvraag, na de indiening van zijn aanvraag, op straffe 
van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of niet-gegrondheid van zijn aanvraag, in persoon en 
voortdurend gedurende de gehele duur van de procedure aanwezig dient te zijn op het na-
tionale grondgebied; de wet vereist naar luid van de artikelen 10 en 11 alleen dat de indie-
ner van de regularisatieaanvraag, op straffe van een "automatische" negatieve beslissing, 
gevolg geeft aan de oproeping van de regularisatiecommissie of, indien hij dat niet kan, 
zijn afwezigheid rechtvaardigt, mits de oproeping rechtsgeldig bezorgd is op het adres van 
de verblijfplaats of gekozen woonplaats dat hij overeenkomstig artikel 9, eerste lid, 5°, in 
zijn aanvraag moest vermelden; het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat het met artikel 
57, §2, van de wet van 8 juli 1976 beoogde doel, namelijk de illegale vreemdelingen aan 
te sporen het nationale grondgebied te verlaten, "geenszins kan worden bereikt, wanneer 
degene die een aanvraag tot regularisatie indient op grond van de wet van 22 december 
1999 aanwezig moet zijn op het door [hem] medegedeelde adres" (schending van de arti-
kelen 4, 7, 8, 9, 10 en 11 van de wet van 22 december 1999).

2. Tweede onderdeel
De artikelen 1 en 57, §1, van de wet van 8 juli 1976 bevatten het beginsel dat eenieder, 

teneinde een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, recht heeft 
op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn verstrekt wordt onder de bij de wet bepaalde voorwaarden; krachtens artikel 57, 
§2, van voornoemde wet, is de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn, in afwijking van de andere bepalingen van de wet, beperkt tot het verlenen van drin-
gende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk ver-
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blijft; artikel 2 van de wet van 22 december 1999 somt de categorieën van vreemdelingen 
op die op 1 oktober 1999 reeds daadwerkelijk in België verbleven en die worden aange-
zocht een aanvraag tot regularisatie in te dienen; zelfs per definitie verbleven de vreemde-
lingen voor wie die regularisatiemogelijkheid openstaat illegaal in het Rijk en konden zij 
of hadden zij het voorwerp kunnen zijn van een maatregel tot verwijdering; artikel 14 van 
de wet van 22 december 1999 bepaalt evenwel dat, behalve de twee uitzonderingen die 
het vermeldt, "er niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening 
van de aanvraag [tot regularisatie] en de dag waarop een negatieve beslissing wordt geno-
men met toepassing van artikel 12"; met andere woorden, de vreemdeling die illegaal op 
het grondgebied verblijft en die een regularisatieaanvraag heeft ingediend, kan niet van 
het grondgebied worden verwijderd zolang zijn aanvraag behandeld wordt en niet verwor-
pen is door de bevoegde minister; het bepaalde in artikel 14 van de wet van 22 december 
1999 brengt evenwel niet met zich dat de illegaal op het grondgebied verblijvende vreem-
deling gedurende de behandeling van zijn aanvraag recht heeft op andere maatschappelij-
ke dienstverlening dan de dringende medische hulp als bedoeld in artikel 57, §2, van de 
wet van 8 juli 1976; na te hebben vastgesteld dat verweerster sedert oktober 1992 met 
haar kinderen in België verbleef, dat zij in 1997 het definitief geworden bevel kreeg om 
het grondgebied te verlaten en dat zij op 21 januari 2000 een aanvraag tot regularisatie 
had ingediend, beslist het arrest bijgevolg niet wettig dat verweerster vanaf 2 mei 2000 
ten laste van verweerder recht heeft op "financiële sociale bijstand tot beloop van een be-
drag, gelijk aan het bestaansminimum voor alleenstaanden met kinderen ten laste" (schen-
ding van de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, van de wet van 8 juli 1976, 2 en 14 van de wet 
van 22 december 1999).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 23, eerste lid, van de Grondwet, bepaalt dat ieder het 

recht heeft een menswaardig leven te leiden;
Dat, volgens het tweede lid van dit artikel, de wet, rekening houdende met de 

overeenkomstige wettelijke plichten, daartoe de economische, sociale en culture-
le rechten waarborgt en de voorwaarden voor de uitoefening ervan bepaalt;

Dat artikel 23, derde lid, het recht op sociale bijstand uitdrukkelijk vermeldt 
onder de aldus gewaarborgde sociale rechten;

Overwegende dat de maatschappelijke dienstverlening, die naar luid van arti-
kel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, precies tot doel heeft eenieder in de moge-
lijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardig-
heid, krachtens het tweede lid van dat artikel, onder de door deze wet bepaalde 
voorwaarden  verzekerd  wordt  door  de  openbare  centra  voor  maatschappelijk 
welzijn;

Overwegende dat artikel 57, §2, eerste lid, van voornoemde wet, gewijzigd bij 
artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, bepaalt dat, in afwijking van de andere 
bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het 
gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft;

Dat de wetgever, teneinde het beleid betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet te hin-
deren, met die bepaling waarbij hij gebruik maakte van zijn bevoegdheid om de 
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voorwaarden voor de uitoefening van het recht op maatschappelijke dienstverle-
ning vast te stellen, tot doel had de aldaar bedoelde vreemdelingen te ontmoedi-
gen om nog langer in België te verblijven;

Overwegende dat artikel 2 van de wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen ver-
blijvend op het grondgebied van het Rijk de categorieën van vreemdelingen op-
somt, die wegens het feit dat ze op 1 oktober 1999 daadwerkelijk in België ver-
bleven, een aanvraag kunnen indienen tot regularisatie van hun verblijf;

Overwegende dat artikel 14 van genoemde wet bepaalt dat, behalve voor maat-
regelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare orde of de natio-
nale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voor-
waarden bepaald in artikel 9 van de wet, er niet feitelijk zal worden overgegaan 
tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een nega-
tieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12;

Dat uit die bepaling volgt dat de wetgever, teneinde de aan sommige categorie-
ën van vreemdelingen toegekende mogelijkheid tot regularisatie van hun verblijf 
te verwerkelijken, onder voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderingen, 
de tenuitvoerlegging, voor de duur van de behandeling van de aanvraag, van elke 
maatregel tot verwijdering die anders wegens de toestand van die vreemdelingen 
gerechtvaardigd zou zijn geweest, verboden heeft; 

Dat de vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend, aldus door 
de wet, met het oog op de oplossing van de moeilijkheden die zijn verbonden aan 
de politiek betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van de vreemdelingen, gemachtigd wordt om op het grondge-
bied van het Rijk te blijven, ook al is zijn verblijf illegaal;

Overwegende dat uit de opzet van het geheel van voormelde grondwettelijke 
en wettelijke bepalingen volgt dat de in artikel 57, §2, eerste lid, van de wet van 
8 juli 1976 bedoelde beperking van het recht op maatschappelijke dienstverle-
ning niet geldt voor een vreemdeling die niet materieel van het grondgebied kan 
worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de motivering van het arrest waartegen het tweede onderdeel 

vergeefs opkomt, een voldoende grondslag oplevert voor de beslissing van het 
arbeidshof waarbij het recht van verweerster op maatschappelijke dienstverle-
ning niet wordt beperkt tot dringende medische hulp;

Dat het onderdeel, nu het gericht is tegen ten overvloede gegeven overwegin-
gen van het arrest, niet tot cassatie kan leiden, derhalve geen belang heeft en niet 
ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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17 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Gérard.

Nr. 366

2° KAMER - 18 juni 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - BORGSOM - TERUGGAVE - VOORWAARDEN.

De wetsbepaling die voorschrijft dat wanneer de veroordeling voorwaardelijk is, de borg-
som wordt teruggegeven, indien de verdachte bij alle proceshandelingen verschenen is,  
vereist niet dat het vonnis of het arrest van veroordeling die teruggave ambshalve be-
veelt1. (Art. 35, § 4, vierde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(C.)

ARREST

(A.R. P.01.0342.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 29 januari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser P. C. stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
G. L. stelt geen middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van P. C.
1. Onderzoek van de middelen 
1.1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 35, § 4, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt 

dat de borgsom wordt teruggegeven indien de verdachte bij alle proceshandelin-
gen, alsook ter tenuitvoerlegging van het vonnis, verschenen is; dat wanneer de 
veroordeling voorwaardelijk is, het voldoende is dat de verdachte bij alle proce-
shandelingen is verschenen;

Dat die bepaling niet voorschrijft  dat het vonnis of het arrest die teruggave 

1 De teruggave van de borgsom in de gevallen bepaald in art. 35, § 4, vierde lid Wet Voorlopige  
Hechtenis is een recht (R.P.D.B., V° Détention préventive, nr. 208). De strafrechter dient zich daar-
entegen uitdrukkelijk over de bestemming van de borgsom uit te spreken in de gevallen, bepaald in 
art. 35, § 4, vijfde, zesde en zevende lid.
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ambtshalve beveelt;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. S. Pieters, Brugge.

Nr. 367

2° KAMER - 18 juni 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - TERMIJN VAN 2 MAANDEN - TOEPASSING.

Nu een memorie in cassatie in strafzaken slechts ontvankelijk is voor zover zij ten minste  
acht dagen voor de zitting werd ingediend en dit niet later dan twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven, stelt de termijn van twee maan-
den een beperking aan het recht om ten minste acht dagen voor de zitting een memorie  
in te dienen; deze beperking verzekert de gelijkheid en het goede verloop in de cassatie-
procedures en streeft een wettig doel na waarmee het redelijk in verband staat1.  (Art. 
420bis Sv.)

(A. T. S.)

ARREST

(A.R. P.01.1778.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 december 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie middelen voor.
Over de ontvankelijkheid van de memorie argumenteert hij als volgt:

1 Zie Cass., 22 sept. 1998, A.R. P.98.1067.F, nr. 414.
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"Luidens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering geeft de eiser in cassatie die de 
zaak wenst te bepleiten, zijn middelen aan in een memorie, welke ten minste acht dagen 
voor de terechtzitting aan het openbaar ministerie wordt medegedeeld.

Tegelijk mag hij geen memorie meer indienen, 'na verloop van twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven'.

Bij deze regeling dienen volgende bedenkingen geformuleerd te worden:
1. De termijn van twee maanden is door dit wetsartikel niet voorgeschreven op straffe 

van nietigheid of verval. De bevestiging in de rechtsleer, dat soms verlenging wordt toe-
gestaan bij overmacht, bevestigt dat het gaat om een loutere termijn van orde.

2. De eiser in cassatie krijgt geen melding van het Hof van Cassatie wanneer zijn zaak 
is ingeschreven op de algemene rol; het startpunt van de termijn, en ook het eindpunt, is 
dus voor hem onbekend.

3. Artikel 6 van het E.V.R.M. garandeert eenieder, bij het bepalen van zijn burgerlijke 
rechten, een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een rechter. Luidens 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het voorzien van een 
cassatiemogelijkheid geen vereiste, die hieruit voortvloeit.

In casu staat het echter vast, dat eiser in cassatie naar Belgisch recht over een dergelijke 
mogelijkheid beschikt, en dat eiser in cassatie hiervan gebruik gemaakt heeft, door het 
aantekenen van een rechtsgeldig cassatieberoep op de griffie van het vonnisgerecht op 11 
december 2001. Het cassatieberoep werd ook rechtsgeldig en tijdig aangezegd aan de te-
genpartij, en aan het Openbaar Ministerie.

De wetgeving naar Belgisch recht heeft aan eiser dus een toegang verschaft tot het Hof 
van Cassatie, en de vormvereisten daartoe werden nageleefd. Uw Hof heeft voor de be-
handeling van zijn zaak vervolgens een datum bepaald.

4. De eerste paragraaf van artikel 420bis Strafvordering, indienen van memorie uiterlijk 
8 dagen voor de zitting, lijkt evident ingegeven vanuit de bekommeris, het Openbaar Mi-
nisterie de kans te geven, de argumenten van de eiser in cassatie te onderzoeken en ter zit-
ting te beantwoorden. De wetgever heeft dus geoordeeld, dat 8 dagen daartoe volstaan. 
Het valt dan ook moeilijk in te zien, waarom een eiser in cassatie niet de mogelijkheid zou 
hebben, meer dan een maand voor de zitting die voor de behandeling van zijn zaak is 
voorzien, een exact gelijkaardige Memorie in te dienen.

5. In het arrest Brualla Gomez de la Torre versus Spanje (E.H.R.M., 19 december 1997) 
heeft het E.H.R.M. gesteld dat ontvankelijkheidsvereisten van een vordering weliswaar 
toegelaten zijn, doch een wettig doel moeten dienen, en er een redelijk verband moet zijn 
tussen de beperkende regeling en het nagestreefde doel. Nu het artikel 420bis Sv. zelf in 
de eerste paragraaf aangeeft, dat na het indienen van een Memorie een termijn van 8 da-
gen voldoende is om het openbaar ministerie in staat te stellen erover standpunt te bepa-
len, kan niet ingezien worden, welk wettig doel gediend wordt door een regeling die eiser 
in cassatie zou verhinderen, een volstrekt gelijkaardige Memorie in te dienen op meer dan 
1 maand van de zitting, die voorzien is voor de behandeling van zijn zaak. Door niet enkel 
de memorie, doch ook een mondeling aanbrengen van de middelen ter zitting af te wijzen, 
lijkt de toegang tot de rechter voor een eerlijke behandeling van de zaak in de zin van arti-
kel 6 feitelijk geblokkeerd.

6. Eerder besliste het E.H.R.M. reeds, dat de onmogelijkheid om voor het Hof van Cas-
satie te antwoorden op de conclusies van het Openbaar Ministerie het recht op een eerlijk 
proces schenden (E.H.R.M., 30 oktober 1991, Borgers versus België). Naar analogie lijkt 
de onmogelijkheid, om na een rechtsgeldig cassatieberoep, op meer dan een maand van de 
zitting een schriftelijke Memorie met middelen in te dienen, gecombineerd met de onmo-
gelijkheid op die zitting middelen mondeling voor te dragen, het recht op een eerlijk pro-
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ces te schenden.
7. Om die reden, gelet op de afwezigheid van een verval- of nietigheidssanctie in artikel 

420bis Sv., gelet op artikel 6 E.V.R.M. en de rechtspraak terzake van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens, meent eiser in cassatie dat onderhavige memorie dient be-
schouwd te worden als tijdig ingediend.

8. Ondergeschikt meent eiser in cassatie dat hij tenminste de kans dient te krijgen, op 
de zitting die voorzien is voor de behandeling van zijn zaak, de middelen die in onderha-
vige Memorie staan, te ontwikkelen, te doen acteren op het zittingsblad, en beantwoord te 
zien in het arrest van Uw Hof:

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, ingevolge het artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, 

een memorie in cassatie slechts ontvankelijk is voor zover zij ten minste acht da-
gen voor de zitting werd ingediend en dit niet later dan twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven; dat derhalve de termijn 
van twee maanden een beperking stelt aan het recht om ten minste acht dagen 
voor de zitting een memorie in te dienen;

Overwegende dat deze beperking de gelijkheid en het goede verloop in de cas-
satieprocedures verzekert; dat hierdoor wordt verhinderd dat de eisers in zaken 
die het Hof slechts na enige tijd in behandeling kan nemen, een ruimere moge-
lijkheid krijgen om een memorie in te dienen dan de eisers in zaken die het Hof 
sneller in behandeling kan nemen; dat deze beperking derhalve een wettig doel 
nastreeft waarmee het redelijk in verband staat;

Overwegende dat de omstandigheid dat het Hof ooit wegens een overmacht 
een laattijdige memorie heeft toegelaten, geen afbreuk doet aan de principiële 
niet-ontvankelijkheid van een laattijdig ingediende memorie;

Overwegende dat  de omstandigheid dat eiser in cassatie  geen melding ont-
vangt van de inschrijving op de algemene rol, niet afdoet aan de wettigheid van 
de regeling van artikel 420bis Wetboek van Strafvordering; dat het eiser toekomt 
zelf op de griffie informatie in te winnen naar de inschrijving van de zaak, wat 
hem geen onredelijke last oplegt;

Overwegende dat eiser zijn memorie indiende op 8 mei 2002, dit is meer dan 
twee maanden na de inschrijving van de zaak op de algemene rol van het Hof op 
31 december 2001;

Dat de memorie niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser niet op regelmatige wijze middelen aanvoert;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

18 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. R. Verreycken, Brussel, E. Monard en P. Helsen, Leuven.
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Nr. 368

2° KAMER - 18 juni 2002

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — BEVOEGDHEID - GEÏNTERNEERDE VRIJ 
OP PROEF - WEDEROPNEMING EN BEHOUD - NIEUWE VERVOLGINGEN - VEROORDELING VAN 
GEÏNTERNEERDE WEGENS ANDER MISDRIJF - GEVOLG.

De wegens een ander misdrijf uitgesproken veroordeling tegen een geïnterneerde staat er-
aan niet in de weg dat de commissie tot bescherming van de maatschappij, en in hoger 
beroep de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, de wederopneming en  
het behoud van de betrokkene in een door haar aangewezen inrichting beveelt, wanneer  
ze vaststelt dat de wettelijk opgelegde voorwaarden voor de wederopneming zijn vervuld,  
nu deze wederopneming geen tweede bestraffing van dit ander misdrijf vormt maar de  
uitvoering van een voordien bevolen maatregel van internering is1.  (Art. 20, zevende lid 
Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(H.)

ARREST

(A.R. P.02.0572.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen de beslissing, op 4 april 2002 genomen 

door de Hoge Commisie tot Bescherming van de Maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser voor de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 
heeft aangevoerd:

- dat hem de redenen van zijn wederopsluiting niet onverwijld in een voor hem 
begrijpelijke taal werden meegedeeld;

- dat niet binnen een redelijke termijn over de gegrondheid van zijn wederop-
sluiting werd geoordeeld;

- dat hem niet een overtreding van de voorwaarden hem opgelegd bij zijn in-
vrijheidstelling op proef wordt ten laste gelegd;

Dat het middel in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat in zoverre het middel grieven bevat met betrekking tot de 

beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij van Antwer-

1 Cass., 8 aug. 1990, A.R. 4720, nr. 644.
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pen van 17 oktober 2000, deze grieven niet gericht zijn tegen de bestreden be-
slissing, mitsdien niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat de wegens een ander misdrijf uitgesproken veroordeling te-
gen een geïnterneerde niet eraan in de weg staat dat de commissie tot bescher-
ming van de maatschappij en, in hoger beroep, de hoge commissie tot bescher-
ming van de maatschappij de wederopneming en het behoud van de betrokkene 
in een door haar aangewezen inrichting beveelt, wanneer ze vaststelt dat de bij 
artikel 20, zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij opgelegde voorwaarden 
voor de wederopneming zijn vervuld; 

Dat deze wederopneming geen tweede bestraffing van dit ander misdrijf vormt 
maar de uitvoering van een voordien bevolen maatregel van internering;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de hoge commissie met haar motieven on-

der meer door verwijzing naar haar vorige beslissing van 20 februari 2001 even-
als naar de motieven van de beslissing van de commissie van 10 januari 2001, ei-
sers conclusie verwerpt en beantwoordt;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep. 

18 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. K. Brands, Antwerpen.

Nr. 369

2° KAMER - 19 juni 2002

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT ALLEEN 
BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER - MIDDEL DAT GEEN 
VERBAND HOUDT MET DE BEVOEGDHEID EN DAT NIET IS VOORGELEGD AAN DE APPÈLRECHTER - 
ONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat geen verband houdt met de bevoegdheid en alleen betrekking heeft op de  
rechtspleging voor de eerste rechter, kan niet voor de eerste keer aan het Hof worden  
voorgelegd1. (Art. 2 Wet 29 april 1806)

1 Cass., 15 jan. 1968 (A.C., 1968, 667); 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1119); 22 jan. 1980 (A.C. 1979-80, 
nr. 305).
Krachtens art. 2, "Loi 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière cri -
minelle et correctionnelle", kan de beklaagde geen ontvankelijk cassatiemiddel aanvoeren waarin hij 
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(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0406.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser betoogt dat, enerzijds, de dagvaarding om voor de cor-

rectionele rechtbank te verschijnen hem niet regelmatig is betekend, en dat hij, 
anderzijds, niet op de hoogte is gebracht van de datum waarop de behandeling 
van zijn verzet is vastgesteld, zodat die rechtbank dat verzet ten onrechte verval-
len heeft verklaard;

Overwegende dat uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het middel, dat geen verband houdt met de bevoegdheid, voor het 
hof van beroep is voorgesteld;

Dat het middel, dat alleen kritiek uitoefent op de rechtspleging voor de correc-
tionele rechtbank, niet voor de eerste keer voor het Hof kan worden aangevoerd, 
en dus niet ontvankelijk is;

Overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op eisers brief, die 
dagtekent van 13 juni 2002 en ontvangen is buiten de bij artikel 420bis van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

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

19 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

zich beroept op nietigheden die in eerste aanleg zijn begaan, en die hij niet voor het hof van beroep 
heeft aangevoerd, met als enige uitzondering de nietigheid wegens onbevoegdheid. R.L.
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Nr. 370

2° KAMER - 19 juni 2002

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE - VERHOOR VAN 
PERSONEN - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERHOOR VAN PERSONEN - ONTVANKELIJKHEID.

3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE - BESLISSINGEN - 
BEPALING BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - TOEPASSING.

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE - BESLISSINGEN - BEPALING BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING - TOEPASSING.

1º en 2° Het middel dat kritiek uitoefent op het feit dat de commissie voor de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling, alvorens uitspraak te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling  
van eiser, bepaalde personen heeft gehoord in de hoedanigheid van getroffenen, buiten 
de bij wet bepaalde gevallen en voorwaarden, kan niet voor de eerste keer voor het Hof  
van Cassatie worden aangevoerd en is derhalve niet ontvankelijk1.

3º en 4° Art. 21, V.T.Sv., dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering, houdt  
geen verband met de beslissingen van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheid-
stelling.

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0717.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van 29 april 2002 van de 

commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  stelt  een middel  voor in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel: 
Overwegende dat het middel in werkelijkheid kritiek uitoefent op het feit dat 

de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, alvorens uitspraak te 
doen over eisers voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalde personen in de hoe-
danigheid van slachtoffer heeft gehoord buiten de gevallen en voorwaarden be-
paald bij artikel 4, § 3, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling, en bij de artikelen 12, 13 en 14 van het koninklijk besluit 

1 Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129. 
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van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling;

Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending aan-
voert van artikel 21 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, aangezien die bepaling betreffende de ver-
jaring van de strafvordering geen verband houdt met de beslissingen van de com-
missie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling;

Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat het middel aan de commissie voor de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling is voorgelegd, zodat het middel, dat niet voor de eerste keer 
aan het Hof kan worden voorgelegd, wat dat betreft niet ontvankelijk is bij ge-
brek aan belang;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

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

19 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahoussse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. F. Motte-de Raedt en A.-F. de Raedt, Brussel.

Nr. 371

1° KAMER - 20 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - GELDBOETEN - 
INVORDERING - ONTVANGER - BEVOEGDHEID.

De ontvanger, die een rekenplichtige ambtenaar is in de administratie bevoegd voor de in-
vordering van de boete, is in beginsel bevoegd voor de invordering op grond van de wet-
telijke titel die de boete heeft opgelegd, dit is de uitgesproken beslissing: de omstandig-
heid dat bij de invordering niet uitdrukkelijk vermeld wordt dat de vervolgingen geschie-
den in naam van de procureur des Konings, is zonder invloed op de geldigheid van die 
vervolgingen1.  (Art. 197, tweede lid Sv.; art. 59 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

(S. T. Belgische Staat-Min. Van Financiën)

ARREST

(A.R. C.00.0620.N)

1 Zie H.v.b. Gent 29 juni 1962, Pas. 1963, II, 208. 
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 april 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 43, 774, inzonderheid tweede lid, 860, 861, 864, 867,1564 en 1622 van 

het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest acht het hoger beroep van eiser toelaatbaar, doch wijst het af als 

ongegrond, bevestigt derhalve het vonnis a quo dat de vordering van eiser afwees als on-
gegrond, op volgende gronden: 

"...
2. Omtrent de verzoekende partij bij de invordering der geldboeten.
2.0. De stelling van (eiser) komt er op neer dat het bevel niet werd betekend op verzoek 

van diegene, door de wet daartoe aangeduid.
De invordering (ter zake bij wege van gedwongen tenuitvoerlegging) geschiedt volgens 

de regels daartoe gesteld in het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer (eiser) voorhoudt dat het 
exploot hem betekend uitgaat van een derde, niet van diegene daartoe aangeduid, beroept 
hij zich klaarblijkelijk op de miskenning van de vereisten voor het bevel bij gerechtsdeur-
waardersexploot, zijnde de artikelen 1564 en 43 van het Gerechtelijk Wetboek. Zijn ex-
ceptie is - in die optiek - geregeerd door de artikelen 870 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Waar de vereisten gesteld in artikel 1564 van het Gerechtelijk Wetboek niet door nie-
tigheid zijn gesanctioneerd en geen nietigheid valt uit te spreken zonder tekst, blijft te on-
derzoeken of aan de bepaling van artikel 43, 2°, is voldaan. De vereisten gesteld in deze 
laatste bepaling zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. 

Slechts bij conclusies neergelegd op 26 september 1997, heeft (eiser) gewag gemaakt 
van  het  verzuim  dat  de  invordering  niet  is  gebeurd  'in  naam  van  de  procureur  des 
Konings'.

Waar de exceptie gesteund op nietigheid, dient opgeworpen in limine litis (artikel 864 
Ger. W.), ter zake in het exploot van verzet, is pas - bij zittingsconclusies voor de eerste 
rechter en derhalve laattijdig - het verweermiddel ingeroepen.

Het voren gestelde impliceert dat de nietigheid is gedekt (artikel 864 Ger. W.).
(Eiser) kan trouwens bezwaarlijk voorhouden in zijn procedurebelangen geschaad te 

zijn, nu in het exploot van verzet van 6 juni 1997 van enige nietigheid zelfs geen gewag is 
gemaakt en de vordering er (slechts) toe strekte de gevolgen van de overschrijving van het 
bevel te doen beperken, overeenkomstig artikel 1565 Ger. W. (zie supra).

Dit, terwijl de termen van het exploot betekening-bevel manifest lieten blijken van de 
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wil het arrest van 25 november 1993 lastens W.S. ten uitvoer te leggen, wat betreft de be-
dragen waartoe (eiser) in de beslissing werd veroordeeld.

Enige misvatting bestond desbetreffend niet (gelet op de termen van het verzet) en kon 
trouwens niet bestaan.

Dit, terwijl niet is betwist dat de ingevorderde bedragen toekomen aan de Belgische 
Staat".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Zo het weliswaar aan de rechter staat, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedra-

gen feiten, zonder het voorwerp of de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregel 
toe te passen op grond waarvan hij op de vordering ingaat of ze afwijst, hij echter steeds 
het recht van verdediging dient te eerbiedigen.

Het recht van verdediging wordt geschonden wanneer de rechter zijn beslissing laat 
steunen op een door partijen niet aangevoerd middel, zonder hen de gelegenheid te geven 
zich daarover te verdedigen.

De rechter die ambtshalve een middel opwerpt moet desnoods de debatten heropenen.
Overeenkomstig artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de rechter 

de heropening van de debatten bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.

Het hof van beroep stelt:  "Wanneer (eiser) voorhoudt dat het exploot hem betekend 
uitgaat van een derde, niet van diegene daartoe aangeduid, beroept hij zich klaarblijkelijk 
op de miskenning van de vereisten voor het bevel bij gerechtsdeurwaardersexploot, zijnde 
de artikelen 1564 en 43 Ger. W. Zijn exceptie is - in die optiek - geregeerd door de artike-
len 860 e.v. Ger. W.".

In het bestreden arrest wordt verder geoordeeld dat de vereisten van artikel 1564 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet worden gesanctioneerd met nietigheid, en de nietigheid ge-
steld op het ontbreken van de vermeldingen van artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek 
in casu gedekt zou zijn overeenkomstig artikel 864 van het Gerechtelijk Wetboek en eiser 
bovendien geen schade in zijn procesbelangen kon doen gelden.

Geen der partijen had in conclusie echter ingeroepen dat de vordering van eiser in dit 
verband onder toepassing van de artikelen 860 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek zou val-
len.

Verweerder had in besluiten niet gesteld dat de akte van betekening-bevel niet onregel-
matig was omdat de nietigheid niet als sanctie was voorzien overeenkomstig artikel 860 
van het Gerechtelijk Wetboek, of omdat de nietigheid niet overeenkomstig artikel 864 van 
het Gerechtelijk Wetboek in limine litis was ingeroepen, of omdat eiser niet deed blijken 
dat hij in zijn procesbelangen was geschaad, overeenkomstig artikel 861 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Eiser heeft derhalve niet de gelegenheid gekregen om zich op dit middel, dat ambtshal-
ve door de rechter werd aangevoerd, te verdedigen.

Het hof van beroep had trouwens, op grond van artikel 774, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, de debatten moeten heropenen, gezien het de vordering van eiser afwees 
op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden ingeroepen.

Het bestreden arrest schendt derhalve, door de vordering af te wijzen op grond van de 
artikelen 860 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, zonder de debatten te heropenen en zon-
der eiser toe te laten zich op dit punt te verdedigen, artikel 774, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verde-
diging.
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1.2. Tweede onderdeel
De artikelen 860, 861, 864 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op 

de vormverzuimen inzake proceshandelingen.
In het bestreden arrest wordt geoordeeld dat de exceptie van eiser geregeerd wordt door 

de artikelen 860 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, omdat eiser voorhoudt dat het exploot 
hem betekend uitgaat van een derde, niet van diegene daartoe aangeduid, en zich derhalve 
klaarblijkelijk beroept op de miskenning van de vereisten voor het bevel bij gerechtsdeur-
waardersexploot, zijnde de artikelen 1564 en 43 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt welke vermeldingen het gerechtsdeur-
waardersexploot op straffe van nietigheid dient te bevatten.

Artikel 1564 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de vereisten voor het bevel vooraf-
gaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed.

Geen van deze bepalingen bevat echter regels omtrent de bevoegdheid om tot beteke-
ning, bevel of uitvoerend beslag te laten overgaan.

Eiser stelde in beroepsbesluiten duidelijk dat de betekening en het bevel niet geldig 
zouden zijn omdat zij verricht waren door de ontvanger van domeinen en penale boeten, 
die daartoe niet bevoegd was.

Eiser stelde in beroepsbesluiten van 14 december 1998 (p. 2, nr. 1 en 2, p. 3, nr. 2): 
"Het exploot is dus terzake op twee punten fout:  de invordering gebeurt niet in naam van 
de procureur des Konings en de invordering gebeurt niet door de Directeur van Registratie 
en Domeinen. ... Uiteraard kan een burger subjectief rechten putten uit de bevoegdheids-
regeling zoals die intern voor de staatsstructuren is bepaald. ... Conform artikel 197, 2de 
lid, Wetboek van Strafvordering, is het juist de directeur van Registratie en Domeinen die 
wordt aangeduid als de aangestelde van het Bestuur van Registratie en Domeinen. De ont-
vanger heeft dus geen bevoegdheid. Het is de directeur. De directeur moet handelen in 
naam van  de procureur  des  Konings en niet  als  vertegenwoordiger  van  de Belgische 
Staat".

In aanvullende beroepsbesluiten van 29 oktober 1999 (p. 1 en 2, nr. 1) liet eiser gelden: 
"Sinds (verweerder) haar tweede besluiten heeft neergelegd werd lastens (eiser) opnieuw 
een uitvoeringsmaatregel genomen ter invordering van de geldboete. (Eiser) voegt bij zijn 
dossier het uitvoerend beslag onder derden en de aanzegging van het uitvoerend beslag 
respectievelijk dd. 23 en 24 september 1999 ten verzoeke van de heer Directeur van de 
Registratie en Domeinen waarvan de kantoren gevestigd zijn te 9000 Gent, Savaanstraat 
11 bus 5, handelend in naam van de procureur des Konings overeenkomstig artikel 197, 
2de lid, Wetboek van Strafvordering en met woonstkeuze bij de heer Ontvanger der Do-
meinen en Penale Boeten te 8900 Ieper, Arsenaalstraat 4A. Uit deze gerechtelijke actie 
van de Directeur van de Registratie en Domeinen blijkt dat (verweerder) geen enkele be-
voegdheid heeft om over te gaan tot inning van de geldboete".

Eiser stelde nogmaals in tweede aanvullende besluiten van 24 januari 2000 (p. 2 vanaf 
nr. 2.b en p. 3):  "De Belgische Staat -minister van Financiën- heeft immers geen enkele 
bevoegdheid om het arrest van het Hof van Beroep van Gent dd. 25 november 1993 te be-
tekenen. ... Evenmin heeft de Belgische Staat -minister van Financiën- enige bevoegdheid 
om een bevel te doen en de uitvoering aan te vatten van het kwestieuze arrest. Het is im-
mers conform artikel 197, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de procureur des Ko-
nings die de vervolgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurdverklaarde za-
ken, doorvoert. Dit artikel bepaalt dan evenwel dat de procureur des Konings dit niet zelf 
doet, doch dat dit gebeurt in zijn naam door de Directeur van registratie en domeinen. In 
casu had dus alleen de procureur des Konings in wiens naam diende gehandeld te worden 
door de Directeur van registratie en domeinen bevoegdheid om over te gaan tot beteke-
ning en uitvoering van het arrest. ... De rechtspraak en de rechtsleer die (verweerder) in 
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haar derde conclusie aanvoert over de stuiting van de verjaring volgens artikel 96 van het 
Strafwetboek is in deze niet terzake dienend daar deze rechtspraak er uiteraard van uitgaat 
dat de stuitende handeling gebeurt door de bevoegde overheid. In casu is er wel een bevel 
en een betekening en een beslag geweest, doch steeds door een rechtspersoon welke met 
de uitvoering geen uitstaans heeft. Een stuitende rechtshandeling uitgaande van een niet-
bevoegd uitvoeringsorgaan heeft  uiteraard geen enkele impact  op de verjaring van de 
straf. De wetgever heeft nauwkeurig bepaald wie en op welke wijze tot uitvoering van de 
straf kan overgaan. Iedere bemoeienis van een derde in deze uitvoering van de straf kan 
geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen. ...Dat bij het uitvoeren van de straf men aan de 
zijde van de overheid tot het inzicht is gekomen dat men voorheen foutief heeft gehan-
deld, blijkt te meer uit het gegeven dat de uitvoering in laatste instantie -meer bepaald in 
september 1999- werd aangevat (uitvoerend beslag onder derden) door de bevoegde over-
heid (Directeur van registratie en domeinen handelend in naam van de procureur des Ko-
nings conform artikel 197, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)".

Eiser stelde derhalve niet louter dat het bevel niet voldeed aan de vereisten van de arti-
kelen 43 en 1564 van het Gerechtelijk Wetboek, en verweet derhalve het bevel niet louter 
een vormverzuim, doch betwistte duidelijk de bevoegdheid zelf, de wettelijke mogelijk-
heid voor de ontvanger om de Belgische Staat in het kader van de invordering van de 
geldboeten en gerechtskosten te vertegenwoordigen.

In zoverre in het bestreden arrest wordt geoordeeld dat eiser zich in verband louter be-
riep op de miskenning van de vereisten voor het bevel bij gerechtsdeurwaardersexploot, 
zijnde de artikelen 1564 en 43 van het Gerechtelijk Wetboek, legt het arrest de beroeps-
conclusies van eiser, meer bepaald de bovenvermelde passages uit op een wijze die er on-
verenigbaar mee is, miskent derhalve de bewijskracht van de beroepsbesluiten van eiser 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Het arrest 
schendt daarenboven, in zover het er ten onrechte van uit gaat dat de artikelen 43 en 1564 
Gerechtelijk Wetboek regels bevat omtrent de bevoegdheid om tot betekening, bevel of 
uitvoerend beslag te laten overgaan, deze artikelen die dergelijke regels niet inhouden.

Het bestreden arrest, dat in deze omstandigheden oordeelt dat de artikelen 860, 861, 
864 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing waren op de door eiser ingeroe-
pen exceptie, schendt tenslotte ook de artikelen 860, 861, 864 en 867 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

1.3. Derde onderdeel
In het onderzochte arrest wordt gesteld dat de vereisten van artikel 1564 van het Ge-

rechtelijk Wetboek niet gesanctioneerd zijn met nietigheid, en dat derhalve, gelet op arti-
kel 860 van het Gerechtelijk Wetboek, geen nietigheid kan worden uitgesproken.

Artikel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt nochtans:  "De bepalingen van de 
artikelen 1564, 1566, 1568, 1568, 1582, 1586, 1587 en 1591, gelden op straffe van nietig-
heid ...".

Het onderzochte arrest, dat oordeelt dat de bepaling van artikel 1564 van het Gerechte-
lijk Wetboek niet geldt op straffe van nietigheid, schendt derhalve de artikelen 1564 en 
1622 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 197, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 2 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van het tarief in lijfstraffelijke 

zaken;
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- de artikelen 100 en 121 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende al-
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

- artikel 59 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samenordening van de wetten 
op de rijkscomptabiliteit;

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest acht het hoger beroep van eiser toelaatbaar, doch wijst het af als 

ongegrond, bevestigt derhalve het vonnis a quo dat de vordering van eiser afwees als on-
gegrond, op volgende gronden: 

"2.1. Er is echter meer, wat betreft de invordering der penale boeten: 
Krachtens artikel 59 van het K.B. van 17 juli 1991 tot samenordening van de wetten op 

de rijkscomptabiliteit, geschiedt de inning van rijksgelden door 'een rekenplichtige van de 
Staatskas en krachtens een wettelijk gevestigde titel'.

De penale boeten zijn rijksgelden die toevallen aan de Belgische Staat.
Krachtens artikel 2 van de Wet van 1 juni 1849 (tarief in lijfstraffelijke zaken) en 100 

van het K.B. van 28 december 1950 (tarief in strafzaken) wordt de invordering vervolgd 
door het Bestuur van de registratie" (artikel 2, Wet 1 juni 1849) en "de bemoeiingen van 
de aangestelden van het Bestuur van registratie en domeinen" (artikel 100, tarief in straf-
zaken).

Dat de invordering gebeurt door de Ontvanger blijkt uit de bewoordingen van het arti-
kel 121, al. 3, van het K.B. van 28 december 1950.

Immers, in tegenstelling tot de lijfstraffen, waarvoor ter uitvoering door de griffier aan 
het Openbaar Ministerie een uittreksel van de beslissing wordt overhandigd, wordt voor 
de geldboeten -eveneens door de griffier- een uittreksel van de in kracht van gewijsde ge-
gane beslissing ter hand gesteld van de Ontvanger der registratie en domeinen.

Eenzelfde situatie doet zich voor in belastingzaken. Waar de Belgische Staat de begun-
stigde (schuldeiser) is van de inkomstenbelastingen, wordt de invordering gedaan door de 
bevoegde Ontvanger die handelt uiteraard voor de Belgische Staat waarvan hij ambtenaar 
is en tegenover wie hij rekenplichtig is, zonder dat noodzakelijk bij de executie de Belgi-
sche Staat  -nochtans de schuldeiser  en uiteindelijk  begunstigde van het  ingevorderde- 
wordt vermeld.

Waar het Bestuur van Registratie krachtens de wettelijke bepalingen is aangewezen als 
de  bevoegde administratie  voor  de  invordering,  waar  de  Ontvanger  de  rekenplichtige 
ambtenaar is, heeft hij de vereiste hoedanigheid om de executie te benaarstigen en is de 
gedwongen invordering -ingesteld door de Ontvanger der domeinen en penale boeten- re-
gelmatig.

De Ontvanger treedt daarbij op in naam van de procureur des Konings uit kracht van de 
wet zelf, titel voor zijn mandaat.

De Procureur des Konings zelf kan de invordering niet benaarstigen nu hij geen reken-
plichtige is van de Staat, overeenkomstig de bepalingen ter zake.

In die omstandigheden sorteert het bevel van 26 mei 1997, betekend op verzoek van de 
Ontvanger, optredend als bij wet daartoe gelaste (in naam van de Procureur des Konings), 
zijn volledig effect.

Er is dan ook geen sprake van verjaring noch wat betreft het beslag -door het verloop 
van de termijn van gelding van het beslag (drie jaar vanaf de overschrijving, thans noch 
niet verstreken)-, noch van de geldboete, de verjaring geldig gestuit zijnde door de daden 
van ten uitvoerlegging".

Grieven
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2.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, worden 

de vervolgingen tot invordering van geldboeten in naam van de procureur des Konings 
gedaan door de directeur van registratie en domeinen.

Geen enkele wettelijke bepaling stelt dat de ontvanger van domeinen en penale boeten 
bevoegd zou zijn om tot invordering over te gaan.

Krachtens artikel 59 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samenordening van 
de wetten op de rijkscomptabiliteit, geschiedt de inning van rijksgelden door een reken-
plichtige van de staatskas en krachtens een wettelijk gevestigde titel.

Artikel 197, tweede lid, Sv. is de wettelijk gevestigde titel, op grond waarvan de direc-
teur van registratie en domeinen, in naam van de procureur des Konings, tot inning van de 
geldboeten kan overgaan.

Noch artikel 2 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van het tarief in lijfstraffe-
lijke zaken, noch de artikelen 100 en 121 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtkosten in strafzaken bepalen dat de invorde-
ring van geldboeten dient te gebeuren door de ontvanger van domeinen en penale boeten.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat uit deze bepalingen moet worden afgeleid dat de 
ontvanger de vereiste hoedanigheid heeft om tot gedwongen invordering over te gaan, 
schendt derhalve de artikelen 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 59 
van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samenordening van de wetten op de rijks-
comptabiliteit, 2 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van het tarief in lijfstraffe-
lijke zaken en 100 en 121 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende al-
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

2.2 Tweede onderdeel
Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wet-
ten overeenstemmen.

Uit deze bepaling volgt dat de hoven en rechtbanken, desnoods ambtshalve, moeten na-
gaan of een besluit of een verordening die zij wensen toe te passen, overeenstemt met de 
wet.

Het hof van beroep had in casu ambtshalve het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, moeten toetsen 
aan de wetten.

Het hof van beroep werd daartoe trouwens uitgenodigd door eiser, die in de akte van 
hoger beroep van 31 december1997 stelde:  "Zelfs indien artikel 100 van het K.B. van 28 
december 1950 bepaalt dat inzake tarieven in strafzaken de invordering der geldboeten 
vervolgd worden door de bemoeiingen van de aangestelde van de bestuurder der registra-
tie en domeinen, dan nog moet men vaststellen dat een wet voorrang heeft op een konink-
lijk besluit".

In zoverre uit de bewoordingen van artikel (100 en) 121, derde lid, van het koninklijk 
besluit  van 28 december 1950 houdende algemeen reglement  op de gerechtskosten in 
strafzaken, zoals het hof van beroep stelt, moet worden afgeleid dat de invordering ge-
beurt door de ontvanger der registratie en domeinen, is deze bepaling strijdig met artikel 
197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, waarin wordt gesteld dat de invor-
dering gebeurt door de directeur van registratie en domeinen, in naam van de procureur 
des Konings.

Het hof van beroep had derhalve artikel (100 en) 121 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 buiten toepassing moeten laten.
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Het hof van beroep had alleszins moeten nagaan of de artikelen 100 en 121 van het ko-
ninklijk besluit van 28 december 1950 strijdig waren met artikel 197, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering.

Het bestreden arrest dat uit de artikelen 100 en 121 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 afleidt dat de ontvanger van registratie en domeinen bevoegd is om tot be-
tekening en gedwongen uitvoering van de boeten over te gaan, zonder na te gaan of deze 
bepalingen niet strijdig zijn met artikel 197, tweede lid van de Grondwet, is derhalve strij-
dig met artikel 159 van de Grondwet en houdt schending in van dit artikel, houdt minstens 
geen antwoord in op bovenvermeld middel uit eisers akte van hoger beroep, en is derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat,  krachtens  artikel  197,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 

Strafvordering, de vervolgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurd-
verklaarde zaken worden gedaan in naam van de procureur des Konings, door de 
directeur van registratie en domeinen; 

Dat, krachtens artikel 59 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samen-
ordening van de wetten op de rijkscomptabiliteit, de inning van rijksgelden door 
een rekenplichtige van de staatskas geschiedt en krachtens een wettelijke titel;

Dat uit die bepalingen volgt dat de ontvanger, een rekenplichtige ambtenaar in 
de administratie bevoegd voor de invordering van de boete, in beginsel bevoegd 
is voor de invordering op grond van de wettelijke titel die de boete heeft opge-
legd, dit is de uitgesproken beslissing;

Dat de omstandigheid dat bij de invordering niet uitdrukkelijk vermeld wordt 
dat de vervolgingen geschieden in naam van de procureur des Konings, zonder 
invloed is op de geldigheid van die vervolgingen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de in het 

onderdeel vermelde uitvoeringsbesluiten niet indruisen tegen artikel 197 van het 
Wetboek van Strafvordering;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Eerste middel
Overwegende dat gelet op het antwoord op het tweede middel, het eerste mid-

del geen belang meer vertoont;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

20 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. De 
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Gryse en Claeys Boúúaert.

Nr. 372

1° KAMER - 20 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN — 
BEDRIJFSLASTEN - BEROEPSWERKZAAMHEID IN BUITENLAND - GEEN DUBBELBELASTINGVERDRAG - 
AFTREKBARE KOSTEN - BEWIJS.

Een stelsel waarbij het bestuur, op grond van een omzendbrief, zonder enige beperking 
aanneemt dat alle belastingplichtigen die een beroepswerkzaamheid hebben in een land  
buiten Euroa of in Cyprus waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft,  
noodzakelijk aftrekbare kosten hebben en dat die kosten een op voorhand bepaald forfai-
tair percentage van hun bezoldiging bedragen, kan niet onder toepassing vallen van de  
regeling bedoeld in art. 50, § 1 W.I.B. 1992. (Artt. 49 en 50 W.I.B. 1992)

(M. T. Belgische Staat-Min. van Financiën)

ARREST

(A.R. F.00.0062.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49, 50 en 51 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de administratieve circulaire van 8 fe-

bruari 1979 (betreffende de nieuwe richtlijn in verband met het belastingstelsel van de be-
zoldigingen genoten tijdens een werkzaamheid uitgeoefend in een land buiten Europa 
waarmede België geen dubbelbelastingsverdrag heeft afgesloten) naast de bestaande for-
faitaire aftrek zoals bepaald in artikel 51 WIB (1992), een aanvullend forfait van 30 pct. 
in het leven roept, forfait dat niet in de fiscale wetgeving is voorzien, daar deze wetgeving 
slechts de mogelijkheid laat tussen het wettelijk forfait van artikel 51 WIB (1992) en de 
werkelijk bewezen kosten, zodat het toestaan van een aanvullend forfait als contra legem 
wordt bestempeld, temeer daar het gelijktijdig toepassen van beide regelingen uitgesloten 
is.

De circulaire van 8 februari 1979 en de daaropvolgende circulaire van 27 september 
1991 is volgens het bestreden arrest strijdig met de van openbare orden zijnde fiscale wet-
geving.
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Grieven
Uit de lezing van de artikelen 49 en 50 WIB (1992) volgt dat onder welbepaalde voor-

waarden de aftrekbare kosten kunnen in mindering worden gebracht der belastbare in-
komsten, middels voorlegging van stavingsstukken, doch de kosten waarvan het bedrag 
aldus niet verantwoord is, in overleg met de administratie op een vast bedrag mogen wor-
den bepaald, waarbij wordt gesteld dat indien geen akkoord wordt bereikt, de administra-
tie die kosten op een redelijk bedrag taxeert.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest verkeerdelijk oordeelt dat de forfaitaire bereke-
ning der kosten voor in het buitenland werkende werknemers, contra legem zou zijn, daar 
dergelijke berekening uitdrukkelijk voorzien is in de wettekst van artikel 50 WIB (1992) 
ingeval de hiernavolgende twee voorwaarden zijn vervuld: 

1) er zijn kosten voorhanden waarvan de hoegrootheid niet is verantwoord;
2) er is overleg vereist met de administratie aangaande het vaste bedrag der desbetref-

fende kosten.
Deze laatste voorwaarde sluit geenszins een forfaitaire becijfering uit.
De inhoud van artikel 51 WIB (1992) betreffende de forfaitaire percentages, waarover 

geen overleg vereist is met de administratie, sluit niet uit dat de kosten in het licht van ar-
tikel 50 WIB (1992) zouden bepaald worden op grond van een percentage, zoals gebeurd 
is in de circulaire van de administratie van 8 februari 1979, welke uitgevaardigd werd als 
tegemoetkoming  aan  de  Belgische  werknemers,  tewerkgesteld  in  niet-verdragslanden, 
welke aldus niet konden genieten van de vrijstelling in de woonstaat voorzien in de dub-
belbelastingsverdragen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen geldend vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel;
- het gelijkheidsbeginsel voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet;
- artikel 149 van de Belgische Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt dat het toestaan van een aanvullend forfait contra legem is en 

het gelijktijdig toepassen van de beide regelingen, met name de reëel bewezen uitgaven en 
de forfaitaire uitgaven, uitgesloten is.

Daarop wordt besloten dat de circulaire van 8 februari 1979 en de daaropvolgende cir-
culaire strijdig is met de wet, dermate dat het hof niet moet onderzoeken of eiser onder het 
toepassingsgebied van de circulaire van 8 februari 1979 valt en de betwistingen in ver-
band met de retroactieve kracht van een volgende circulaire en het gelijkheidsbeginsel dan 
ook niet aan de orde zijn nu ten aanzien van de aftrekbare bedrijfslasten enkel de wet mag 
worden toegepast.

Grieven
Het hof van beroep is gehouden te antwoorden op de in conclusies ontwikkelde grieven 

betreffende inbreuken op bovenvermelde beginselen, welke zonder enige twijfel ook gel-
den ten aanzien van het fiscaal bestuur, waarbij het hof zich geenszins kan verschuilen 
achter het vermeend contra legem-statuut van de verordenende administratieve circulaire 
van 8 februari 1979, circulaire welke voorzeker rechtmatige verwachtingen opwekt bij al 
de zich in dezelfde omstandigheden bevindende belastingplichtigen betreffende de aftrek-
baarheid en de hoegrootheid der beroepskosten.

Naast het feit dat dergelijke circulaire geenszins indruist tegen de wet (zie eerste mid-
del) wordt door de administratie plots afbreuk gedaan aan een eigen richtlijn, hiermede 
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het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel schendend, dermate dat de belastingplichti-
ge in de onmogelijke positie wordt gebracht betrekking hebbend op de bewijsvoering der 
aftrekbare kosten, temeer daar de belastingplichtige erop mag vertrouwen dat een vaste 
gedragslijn, toezegging of belofte van de administratie wordt gehandhaafd en voorzeker 
niet wordt miskend op retroactieve wijze:  uit de bovenvermelde beginselen volgt dat de 
door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel 
moeten worden gehonoreerd.

De toepasbaarheid van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, deel uitmakend 
van de algemene regelen van behoorlijk bestuur, zijn dermate fundamenteel in de verhou-
ding tussen bestuur en burger, dat deze zelfs gelden wanneer het resultaat van de gedrags-
lijn, toezegging of belofte op enigerlei wijze niet overeenstemt met de letterlijke lezing 
van de wettekst, daar deze beginselen dienen afgewogen te worden ten aanzien van het le-
galiteitsbeginsel, zoniet maakt zulks een uitholling uit der beginselen van behoorlijk be-
stuur.

De werknemers tewerkgesteld in een land zonder verdrag worden, bij ontzegging van 
het forfait voorzien in de circulaire, benadeeld ten aanzien van de werknemers tewerkge-
steld in een land met verdrag, wat een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel uitmaakt.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van niet-terugwerkende kracht der besluiten;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 108 van de Wet van 4 augustus 1986 (B.S., 20 augustus 1986).
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt dat het hof geen onderzoek heeft te verrichten 

naar  de  retroactieve  werking  van  de  circulaire  Ci.RH 241/431.926  van  27  september 
1991, gelet op het contra legem-karakter.

Grieven
De circulaire van 27 september 1991 heeft geen datum van inwerkingtreding toegekend 

gekregen, doch bevat niettemin een ernstige beperking inzake de toepasselijkheid van de 
circulaire van 8 februari 1979, met name het sluit de bemanning van een schip onder bui-
tenlandse vlag uit van de bijzondere forfaitaire aftrek.

Op grond van artikel 2 B.W. heeft de wetgever specifiek het principe herhaald in artikel 
108 Wet van 4 augustus 1986 dat de ter uitvoering van belastingwetten genomen besluiten 
alleen voor het toekomende gelden en deze aldus geen terugwerkende kracht hebben, be-
houdens uitdrukkelijke afwijking in de wet, principe dat ook onverkort dient te gelden op 
de administratieve onderrichtingen zoals in casu de circulaire van 27 september 1991, met 
verordenende strekking.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel berust op de veronderstelling dat de fiscale admi-

nistratie op grond van artikel 50, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1992) bij omzendbrief een bijkomend bijzonder kostenforfait kan toekennen 
aan belastingplichtige met een beroepswerkzaamheid in een land buiten Europa 
of in Cyprus, waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft;

Overwegende dat, krachtens artikel 49, eerste lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992), als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de 
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belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de be-
lastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en 
het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, 
met uitzondering van de eed;

Overwegende dat, krachtens artikel 50, §1, van hetzelfde wetboek, de kosten 
waarvan het bedrag niet is verantwoord, in overleg met de administratie op een 
vast bedrag mogen worden bepaald; dat indien geen akkoord wordt bereikt, de 
administratie de kosten op een redelijk bedrag taxeert;

Overwegende dat de toepassing van het voornoemde artikel 50, §1, veronder-
stelt dat de echtheid van de kosten of lasten is aangetoond, maar dat het bedrag 
ervan niet kan worden verantwoord door bewijsstukken of andere bewijsmidde-
len; 

Dat een stelsel waarbij het bestuur zonder enige beperking aanneemt dat alle 
belastingplichtigen die een beroepswerkzaamheid hebben in een land buiten Eu-
ropa of in Cyprus waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft, 
noodzakelijk aftrekbare kosten hebben en dat die kosten een op voorhand be-
paald forfaitair percentage van hun bezoldiging bedragen, niet onder toepassing 
kan vallen van de regeling bedoeld in artikel 50, §1;

Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt 
door te oordelen dat de door eiser gevraagde bijkomende aftrek van 30 pct. niet 
kan worden toegestaan;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel een aantal Grondwetsartikelen, alsmede een aan-

tal rechtsbeginselen als geschonden aanwijst, zonder aan te geven welke bepa-
ling op welke grief van toepassing is; 

Dat het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het bestreden arrest de admini-

stratieve omzendbrief Ci.RH 241/431.926 van 27 september 1991 met terugwer-
kende kracht toepast;

Dat het arrest geen toepassing maakt van bedoelde omzendbrief;
Dat het middel berust op een verkeerde lezing van het arrest, mitsdien niet ont-

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

20 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. F. Marck, W. De Vriese, Antwerpen en Claeys Boúúaert.
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Nr. 373

1° KAMER - 20 juni 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - VENNOOTSCHAP 
MET VOORNAAMSTE INRICHTING BUITEN BELGIË - OPBRENGSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN 
KAPITALEN - ROERENDE VOORHEFFING.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - VENNOOTSCHAP 
MET VOORNAAMSTE INRICHTING BUITEN BELGIË - RENTE TEN LASTE GENOMEN VAN DE RESULTATEN 
VAN DE BELGISCHE INRICHTING - ROERENDE VOORHEFFING - VERPLICHTING TOT BETALING.

1º Opbrengsten van roerende goederen en kapitalen ten laste van een inrichting in België  
van een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting of  
haar zetel van bestuur niet in België heeft, zijn aan de belasting der niet-verblijfhouders  
onderworpen en hierop is roerende voorheffing verschuldigd. (Artt. 11, 7°, 139, 140, § 2, 
2°, en 164, 5° W.I.B. 1964)

2º Wanneer een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrich-
ting of haar zetel van bestuur niet in België heeft, de roerende inkomsten op de uitkom-
sten van haar Belgische vaste inrichting toerekent, wordt zij schuldenaar van de roerende  
voorheffing, zonder dat vereist is dat de inkomsten effectief door de inrichting zelf moeten 
zijn betaald of toegekend. (Artt. 11, 7°, 139, 140, § 2, 2°, en 164, 5° W.I.B. 1964)

(De Mient, besloten vennootschap naar Nederlands recht T. Belgische Staat-Min. van Financiën)

ARREST

(A.R. F.00.0074.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De appèlrechters stellen vast dat: 
1. eiseres een in Nederland gevestigde handelsvennootschap is die o.a. als doel 

heeft het aankopen en vervreemden van onroerende goederen, de exploitatie er-
van en het eventueel verstrekken van geldleningen daartoe, waarbij het haar toe-
gelaten is deelnemingen te nemen in andere vennootschappen;

2. eiseres in België gronden en een gebouw heeft aangekocht die werden gefi-
nancierd door een aantal rentedragende leningen aangegaan bij de Group Finan-
ce and Investment Limited in Vaduz en dat zij rente op deze lening heeft betaald 
via  haar  Nederlandse  bankrekening  naar  een  Zwitserse  bankrekening  van  de 
Group Finance and Investment zonder dat de Belgische inrichting deze rente aan 
eiseres (terug)betaalde noch specifiek, noch als bijdrage in de algemene kosten;

3. de onroerende goederen van eiseres het voorwerp uitmaken van een vaste 
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inrichting van productieve aard, zoals voorzien in artikel 140, §3, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1964);

4. uit de exploitatierekening van deze Belgische inrichting verkregen uit de ge-
gevens van de Nederlandse geconsolideerde balans blijkt dat de Belgische in-
richting 100.613,55 gulden in 1987 en 102.374,95 gulden in 1988 als kosten van 
de rente ten laste nam, die betrekking had op de leningen afgesloten om de on-
roerende goederen in België te verkrijgen;

5. de in België gelegen goederen werden aangekocht middels de door eiseres 
aangegane leningen waarvan de rente drukte op de exploitatierekening van de 
Belgische inrichting.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, 11, 7°, 139, 140, §§1 en 2, 2°, 150, 153 en 164, 5°, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 
22 december 1989.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart bij het bestreden arrest eiseres' voorziening tegen 

de directoriale beslissing van 21 april 1995 slechts gedeeltelijk gegrond, meer bepaald in 
zoverre een belastingverhoging werd toegepast, beveelt de herberekening van de bestre-
den aanslagen, met dien verstande dat geen belastingverhoging wordt toegepast, en be-
veelt de terugbetaling van de op grond van die aanslag eventueel reeds geïnde sommen op 
grond: 

"dat de eiseres terecht stelt dat het enige geval waarin een niet-inwoner verplicht is roe-
rende voorheffing in te houden voorzien is in artikel 164, 5°, W.I.B. (1964);

(...) dat artikel 161, 5°, luidt als volgt: 'De roerende voorheffing is verschuldigd door: 
5° de in artikel 139 bedoelde belastingplichtigen uit hoofde van de in artikel 11, 7°, om-
schreven inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen';

(...) dat artikel 11, 7°, W.I.B (1964) luidt als volgt:  'Inkomsten en opbrengsten van roe-
rende goederen en kapitalen zijn de dividenden, intresten, renten en alle andere opbreng-
sten van aangewende kapitalen uit welken hoofde ook en zijnde:  7° inkomsten van obli-
gaties, schuldvorderingen, leningen en alle andere titels tot vestiging van leningen, inkom-
sten van gelddeposito's en de in 5° vermelde opbrengsten voor zover die inkomsten of op-
brengsten worden toegerekend op de uitkomsten van een inrichting waarover een aan de 
belasting der niet-inwoners onderworpen belastingplichtige in België beschikt';

(...) dat de eiseres staande houdt dat voormeld artikel 11, 7°, W.I.B. (1964) enkel be-
trekking heeft op roerende inkomsten ten laste van een Belgische inrichting van een niet-
inwoner die worden verkregen door een belastingplichtige in de personenbelasting; dat de 
eiseres daarbij steunt op de tekst van artikel 164, 5°, W.I.B. (1964), waarin niet uitdrukke-
lijk wordt verwezen naar artikel 140, §2, 2°, W.I.B. (1964) dat betrekking heeft op roeren-
de inkomsten ten laste van een Belgische inrichting van een niet-inwoner die worden ver-
kregen door een belastingplichtige in de belasting der niet-inwoners alsmede op de voor-
bereidende werkzaamheden;

(...) dat de eiseres niet in die zienswijze kan worden bijgetreden;
(...) dat artikel 164 W.I.B. (1964) valt onder Titel VI 'Aan de vier belastingen gemene 

bepalingen' van het W.I.B. terwijl artikel 11, 7°, W.I.B. (1964) waarnaar artikel 164, 5°, 
W.I.B. (1964) verwijst niet vermeldt dat de roerende inkomsten moeten worden verkregen 
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door een aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige; dat artikel 164, 5°, 
W.I.B (1964) bovendien handelt over de schuldenaars van de roerende voorheffing terwijl 
artikel 140, §2, 2°, W.I.B. (1964) de belastbaarheid van bepaalde inkomsten in hoofde van 
een niet-verblijfhouder omschrijft; dat de draagwijdte van artikel 164, 5°, W.I.B. (1964) 
en 140, §2, 2°, W.I.B. (1964) totaal verschillend is;

(...) dat artikel 164, 5°, W.I.B. (1964) enkel tot doel heeft de schuldenaars van de roe-
rende voorheffing aan te duiden en daarbij verwijst naar de in artikel 11, 7°, omschreven 
inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen;

(...) dat uit de samenlezing van artikel 164, 5°, W.I.B. (1964) en 11, 7°, W.I.B. (1964) 
alleen blijkt dat de roerende voorheffing verschuldigd is uit hoofde van roerende inkom-
sten die op de resultaten drukken van de inrichting waarover zij in België beschikt; dat 
deze tekst geenszins stelt dat de genieter van deze inkomsten aan de personenbelasting 
moet zijn onderworpen;

(...) dat mocht de redenering van de eiseres worden gevolgd aan de duidelijke tekst van 
artikel 11, 7°, W.I.B. (1964) een voorwaarde zou worden toegevoegd;

(...) dat de eiseres tevergeefs naar de voorbereidende werken verwijst; dat daar uitdruk-
kelijk wordt gesteld 'Kortom, de nieuwe bepalingen welke de Regering voorstelt in artikel 
11 W.I.B., onder een 7° en in artikel 164, eerste lid, onder een 5°, op te nemen, zijn nood-
zakelijk om zonder enige mogelijkheid tot betwisting de roerende voorheffing ten laste 
van niet-verblijfhouders te kunnen heffen over inkomsten en opbrengsten van roerende 
goederen en kapitalen die op de uitkomsten van hun Belgische instellingen drukken';

(...) dat uit wat voorafgaat volgt dat de eiseres als niet-verblijfhouder de roerende voor-
heffing verschuldigd is uit hoofde van roerende inkomsten die op de resultaten drukken 
van de inrichting waarover zij in België beschikt, ongeacht de omstandigheid dat die in-
komsten niet effectief door die inrichting zelf zijn betaald of toegekend;

(...) dat de toerekening van de roerende inkomsten op de inkomsten van de Belgische 
inrichting met zich brengt dat een niet-verblijfhouder schuldenaar van die voorheffing 
wordt;

(...) dat het feit dat de Belgische inrichting deze intresten aanrekent op de in België be-
haalde winsten, ook al werden ze vanuit Nederland betaald, voortvloeit dat ze ten laste 
werden gelegd van België en dus ook belastbaar worden;

(...) dat deze roerende inkomsten bovendien belastbaar zijn in de belasting der niet-in-
woners in hoofde van de genieter nu deze roerende inkomsten ten laste zijn van een ven-
nootschap met zetel buiten België die over een Belgische inrichting beschikt (artikel 140, 
§2, 2°, W.I.B. (1964));

dat ook uit artikel 150 W.I.B. (1964) blijkt dat de roerende voorheffing verschuldigd is, 
daar, wat de in artikel 140, §2, 2°, W.I.B. (1964) bepaalde inkomsten betreft, de belasting 
gelijk is aan de roerende voorheffing;

(...) dat uit wat voorafgaat volgt dat de roerende voorheffing verschuldigd blijft".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Blijkens artikel 164, 5°, van het W.I.B. (1964) zijn schuldenaar van de roerende voor-

heffing:  de in artikel 139 bedoelde belastingplichtigen uit hoofde van de in artikel 11, 7°, 
omschreven inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen.

Uit artikel 139, W.I.B. (1964) volgt dat met deze belastingplichtigen worden bedoeld 
de niet-rijksinwoners evenals om het even welke vennootschapppen, verenigingen, instel-
lingen, organismen (die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten) en die hun maatschap-
pelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België 
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hebben, alsmede de vreemde Staten of hun politieke onderverdelingen.
Artikel 11, 7°, W.I.B. (1964) bepaalt tenslotte dat de inkomsten en opbrengsten van 

roerende goederen en kapitalen, waarop overeenkomstig artikel 153 van het W.I.B. (1964) 
roerende voorheffing verschuldigd is, bestaan uit de inkomsten van obligaties, schuldvor-
deringen, leningen en alle andere titels tot vestiging van leningen, inkomsten van geldde-
posito's, evenals de opbrengsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van alle 
roerende goederen, voor zover die inkomsten of opbrengsten worden toegerekend op de 
inkomsten van een inrichting waarover een aan de belasting der niet-verblijfhouders on-
derworpen belastingplichtige in België beschikt.

Laatstgenoemde inkomsten en opbrengsten moeten evenwel worden genoten door per-
sonen, zoals bedoeld in artikel 3 van het W.I.B. (1964), welke worden aangeslagen in de 
personenbelasting, nu het aangehaalde artikel 11, 7°, waarnaar artikel 164, 5°, van het 
W.I.B. (1964) verwijst, deel uitmaakt van hoofdstuk II. "Grondslag van de belasting" van 
Titel  II.  "Personenbelasting" van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 
deze bepaling werd geenszins toepasselijk verklaard op enige andere belasting, waarnaar 
artikel 1, W.I.B. (1964) verwijst.

Artikel 164, 5°, van het W.I.B. (1964), zoals ingevoegd bij wet van 25 juni 1973, dat 
verwijst naar artikel 11, 7°, van het W.I.B. (1964), ingevoerd bij dezelfde wet, heeft im-
mers geen ander voorwerp dan de schuldenaar van de roerende voorheffing aan te wijzen, 
wanneer door een niet-verblijfhouder roerende inkomsten worden uitgekeerd aan een ver-
blijfhouder,  zoals  bedoeld  in  titel  II  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht is verantwoord in zoverre het be-
slist dat artikel 11, 7°, W.I.B. (1964) niet vereist dat de genieter van de roerende inkom-
sten moet onderworpen zijn aan de personenbelasting en dat eiseres derhalve een voor-
waarde aan dit artikel toevoegt door dergelijke vereiste te stellen (schending van de arti-
kelen 1, 3, 11, 7°, 139 en 164, 5°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, 
zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 22 december 1989),

2. Tweede onderdeel
Artikel 150 van het W.I.B. (1964), zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 

22 december 1989, waarnaar het hof van beroep verwijst, bepaalt enkel dat voor niet in de 
artikelen 148, 149 en 149bis bedoelde belastingplichtigen die in België slechts inkomsten 
uit onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, 
en meerwaarden, winsten, baten of diverse inkomsten als bedoeld zijn in artikel 140, §2, 
1°, 2°, 3° of 5°, verkrijgen, de belasting gelijk is aan het belastingkrediet, aan de onroe-
rende en de roerende voorheffing, aan de bedrijfsvoorheffing en aan de in artikel 208bis 
bedoelde aanslag.

Deze bepaling legt weliswaar aan de schuldenaar van dergelijke inkomsten geenszins 
de verplichting tot het inhouden van roerende voorheffing op.

Het bepaalt enkel de hoegrootheid van de belasting die verschuldigd zal zijn door de 
genieter van die inkomsten, meer bepaald wat betreft de inkomsten en opbrengsten uit 
roerende goederen, een bedrag dat overeenstemt met de roerende voorheffing.

Hieruit volgt dat, in zoverre het hof van beroep zou hebben geoordeeld dat de verplich-
ting tot het inhouden van roerende voorheffing in hoofde van de schuldenaar van dergelij-
ke inkomsten volgt uit artikel 150 van het W.I.B. (1964), het bestreden arrest niet naar 
recht is verantwoord (schending van artikel 150 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964), zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 22 december 1989).

3. Derde onderdeel
Blijkens artikel 153 van het W.I.B. (1964) wordt de belasting geheven bij wijze van 
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voorheffing, volgens het onderscheid en op de wijze aangeduid in het Wetboek van de In-
komstenbelastingen, in zover zij betrekking heeft op hetzij inkomsten uit in België gele-
gen onroerende goederen, hetzij op inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en 
kapitalen, hetzij op bedrijfsinkomsten, hetzij op diverse inkomsten.

Deze voorheffing wordt onderscheidelijk aangeduid met de termen onroerende voor-
heffing, roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing.

De voorheffing is zodoende een wijze van heffing der belasting, waarvan tot de inhou-
ding slechts zal moeten worden overgegaan voor zover in hoofde van een welbepaalde 
persoon, te onderscheiden van de schuldenaar der voorheffing, bij een andere bepaling 
van het Wetboek der Inkomstenbelastingen een belasting werd ingesteld, die op voor-
noemde wijze moet worden gekweten.

Blijkens artikel 140, §1, van het W.I.B. (1964) zoals van toepassing voor de wijziging 
bij wet van 22 december 1989, worden de in artikel 139 bedoelde belastingplichtigen, te 
weten de niet-rijksinwoners evenals om het even welke vennootschappen, verenigingen, 
instellingen, organismen (die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten) en die hun maat-
schappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in 
België hebben, alsmede de vreemde Staten of hun politieke onderverdelingen, uitsluitend 
aan de belasting onderworpen op grond van de in België behaalde en verkregen inkom-
sten.

In die inkomsten blijkens artikel 140, §2, 2°, van het W.I.B. (1964), zoals van toepas-
sing voor de wijzing bij wet van 22 december 1989, zijn onder meer begrepen de inkom-
sten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen ten laste hetzij van een rijksinwo-
ner,  hetzij  van  enigerlei  vennootschap,  vereniging,  instelling  of  organisme met  maat-
schappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België, hetzij 
van de Staat, de Belgische provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en ge-
meenten, hetzij van een inrichting waarover een in artikel 139 bedoelde belastingplichtige 
in België beschikt, alsmede de inkomsten van dezelfde aard ten laste van een in artikel 
139 bedoelde belastingplichtige wanneer zij in België worden behaald of verkregen.

Uit voormeld artikel blijkt weliswaar dat bedoelde inkomsten slechts onderworpen zul-
len zijn aan de belasting der niet-verblijfhouders voor zover zij werden verkregen door 
een niet-verblijfhouder in de zin van artikel 139 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en voor zover deze niet-verblijfhouder deze inkomsten ook in België heeft 
behaald of verkregen, nu dit artikel ressorteert onder hoofdstuk II van Titel V. "Belasting 
der niet-verblijfhouders" van het W.I.B. (1964).

Artikel 140, §2, 2°, van het W.I.B. (1964), zoals van toepassing voor de wijzing bij wet 
van 22 december 1989, vestigt in ieder geval geen belasting in hoofde van degene ten las-
te  van wie die inkomsten werden verkregen,  anders  gezegd ten laste van diegene die 
schuldenaar is van de, in het kader van de belasting der niet-verblijfhouders, te belasten 
inkomsten en opbrengsten van roerende goederen.

Uit deze bepaling volgt integendeel dat de belasting geheven wordt in hoofde van de 
genieter van die inkomsten, met uitsluiting van degene die als schuldenaar van de roeren-
de voorheffing werd aangewezen.

Zulks wordt bovendien bevestigd door artikel 150 van het W.I.B. (1964), zoals van toe-
passing voor de wijziging bij wet van 22 december 1989, waarin enkel de hoegrootheid 
van de belasting, verschuldigd door de persoon die in België enkel inkomsten en onroe-
rende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, en meer-
waarden, winsten, baten of diverse inkomsten als bedoeld zijn in artikel 140, §2, 1°, 2°, 3° 
of 5°, verkrijgt, wordt bepaald.

Uit het voorgaande volgt dat de roerende voorheffing op bedoelde inkomsten dan ook 
slechts zal verschuldigd zijn voor zover blijkt dat de inkomsten werden verkregen of be-
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haald in België door een niet-verblijfhouder.
Indien te dezen het bestreden arrest vaststelt dat de intresten drukten op de inkomsten 

die de Belgische inrichting van eiseres, waarvan de maatschappelijke zetel in Nederland is 
gevestigd, in België verkreeg, stelt het evenwel niet vast dat deze intresten ook toekwa-
men aan een niet-verblijfhouder, die deze intresten in België bekwam of behaalde, voor-
waarde opdat die inkomsten overeenkomstig artikel 140, §2, 2°, van het W.I.B. (1964) on-
derhevig zouden zijn aan de belasting der niet-verblijfhouders.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest integendeel blijkt dat bedoelde intresten 
behaald werden, via een Nederlandse bankrekening, op een Zwitserse bankrekening en 
bestemd waren voor de Group Finance and Investment Ltd., gevestigd te Vaduz.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest op grond van de gedane vaststellingen, waaruit 
blijkt dat eiseres ook de genieter van de belastbare intresten was en derhalve diegene in 
wiens hoofde de belasting ontstond, waaruit evenmin blijkt dat deze belasting verschul-
digd was door een andere niet-verblijfhouder die deze intresten in België bekwam en ge-
noot en waaruit derhalve geenszins de belastbaarheid der intresten in België blijkt, niet 
wettig kon beslissen dat eiseres de roerende voorheffing verschuldigd was uit hoofde van 
artikel 140, §2, 2°, van het W.I.B. (1964) (schending van de artikelen 139, 140, §1 en §2, 
150 en 153 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing 
voor de wijziging bij wet van 22 december 1989).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 164, aanhef en onder 5°, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen (1964),  de roerende voorheffing verschuldigd is 
door de in artikel 139 van dat wetboek bedoelde belastingplichtigen uit hoofde 
van in artikel 11, 7°, omschreven inkomsten en opbrengsten van roerende goede-
ren en kapitalen;

Dat,  krachtens  artikel  139  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964), de niet-rijksinwoners en vennootschappen die hun maatschappelijke ze-
tel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België 
hebben, onderworpen zijn aan de belasting der niet-verblijfhouders;

Dat zij, krachtens artikel 140, §1, van dat wetboek, uitsluitend aan deze belas-
ting zijn onderworpen op grond van de in België behaalde of verkregen inkom-
sten en dat krachtens artikel 140, §2, 2°, van voornoemd wetboek in die inkom-
sten zijn begrepen de inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapi-
talen te laste van een inrichting waarover een in artikel 139 bedoelde belasting-
plichtige in België beschikt;

Dat voornoemd artikel 11, 7°, die inkomsten en opbrengsten van roerende goe-
deren en kapitalen omschrijft als inkomsten van obligaties, schuldvorderingen, 
leningen en alle andere titels tot vestiging van leningen, inkomsten van geldde-
posito's en de in 5° vermelde opbrengsten, voor zover die inkomsten of opbreng-
sten worden toegerekend op de inkomsten van een inrichting waarover een aan 
de belasting der niet-verblijfhouders onderworpen belastingplichtige in België 
beschikt;

Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 11,7°, 140, inzonderheid 
§2,2°, en artikel 164,5°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
volgt dat, ook al maakt artikel 11, 7°, deel uit van de titel "Personenbelasting", 
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opbrengsten van roerende goederen en kapitalen ten laste van een inrichting in 
België onderworpen zijn aan de belasting der niet-verblijfhouders en dat hierop 
de roerende voorheffing verschuldigd is;

Overwegende dat de appèlrechters derhalve, zonder schending van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, konden beslissen dat eiseres door de toere-
kening van de roerende inkomsten op de inkomsten van haar Belgische vaste in-
richting schuldenaar van de roerende voorheffing werd;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat de verplichting tot inhouding op 

eiseres berustte;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de verplichting de roerende voorheffing te betalen, wordt be-

heerst door de reeds genoemde artikelen van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964);

Dat die artikelen niet volstrekt vereisen dat de inkomsten door de Belgische in-
richting zelf zouden zijn betaald of toegekend;

Dat de appèlrechters vaststellen dat uit de exploitatierekening van de vaste in-
richting van eiseres blijkt dat de rente op de door eiseres aangegane leningen bij 
een Liechtensteinse vennootschap ten laste werd genomen van de resultaten van 
de Belgische inrichting;

Dat eiseres, door de toerekening van de roerende inkomsten op de uitkomsten 
van haar Belgische vaste  inrichting, schuldenaar van de roerende voorheffing 
werd, zonder dat vereist is op grond van de in het middel aangewezen wetsbepa-
lingen dat de inkomsten effectief door de inrichting zelf moeten zijn betaald of 
toegekend;

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

20 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter - 
Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gein-
ger en Claeys Boúúaert.

Nr. 374

1° KAMER - 20 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN — 
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BEZOLDIGINGEN - BIJ VERGISSING GEDANE BETALING - AARD.

Een bij vergissing gedane betaling, waarover werkgever een werknemer het eens zijn dat  
zij ten onrechte geschiedde, dat zij moet worden terugbetaald en die ook wordt terugbe-
taald, levert zelfs in het daaropvolgend aanslagjaar geen beloning op in de zin van art.  
31, eerste lid W.I.B. 1992. (Art. 31, eerste lid W.I.B. 1992)

(Belgische Staat - Min. van Financien T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. F.00.0079.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2000 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken volgende feiten: 
Verweerster die als personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs vanaf sep-

tember 1992 ter beschikking was gesteld wegens persoonlijke aangelegenheden, 
ontving voor de maand september 1992 van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, departement Onderwijs, in strijd met de bepalingen van het konink-
lijk besluit nr. 76 van 20 juli 1982, een bedrag gelijk aan haar voorheen betaalde 
wedde.

Dit bedrag werd op 3 maart 1993 teruggevorderd en nadien terugbetaald.
In de aangifte voor het aanslagjaar 1993 hebben de verweerders als wedde van 

verweerster het bedrag overgenomen, vermeld op de loonfiche uitgereikt door 
voormeld ministerie, waarin begrepen de betaling uitgevoerd in de maand sep-
tember 1992. De verweerders hebben bij hun aangifte een nota gevoegd waarin 
werd uiteengezet dat de ten onrechte ontvangen wedde voor september 1992 in 
de aangifte was opgenomen, maar ondertussen was terugbetaald.

Als antwoord op een vraag om inlichtingen van 27 september 1993 hebben de 
verweerders stukken voorgelegd tot staving van de terugbetaling van de wedde 
van september 1992.

Niettemin werd op 5 mei 1994 een aanslag gevestigd onder artikel 4712802 
waarbij de bedrijfsinkomsten van verweerster werden getaxeerd zoals aangege-
ven met inbegrip van verweersters wedde van september 1992.

In de aangifte voor het aanslagjaar 1994 hebben de verweerders het bedrag van 
de terugbetaalde wedde van september 1992 opgenomen als een negatief inko-
men van verweerster en er in een bijgevoegde nota de taxatieambtenaar op geat-
tendeerd dat de teruggevorderde en terugbetaalde wedde van september 1992 
nog diende geregulariseerd, daar dit niet was gebeurd het voorgaande jaar.

Nadat de verweerders op 11 oktober 1995 zouden hebben geïnformeerd naar 
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het uitblijven van een aanslagbiljet voor het aanslagjaar 1994, heeft de hoofdcon-
troleur, overeenkomstig artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1992) een bericht  van wijziging gestuurd voor de aanslagjaren 1993 en 
1994, waarin het voornemen werd aangekondigd de inkomsten van verweerster 
voor aanslagjaar 1993 te verminderen, rekening gehouden met het bedrag van de 
onterecht ontvangen wedde van september 1992 en voor het aanslagjaar 1994 
geen rekening te houden met de terugbetaling van dezelfde wedde.

Ondanks niet-akkoord van de verweerders werd voor het aanslagjaar 1993 on-
der artikel 759453342 tijdig een aanvullende aanslag gevestigd en voor het aan-
slagjaar 1994 onder artikel 76002267 een aanslag gevestigd buiten de gewone 
termijn van aanslag.

De verweerders hebben tegen de beide aanslagen een bezwaar ingediend dat 
door de gewestelijke directeur is afgewezen.

Op voorziening van de verweerders heeft het Hof van Beroep te Antwerpen 
beslist dat: 

1. de betwiste aanslag over het aanslagjaar 1993 moest worden herberekend en 
dat eiser de ten onrechte geïnde bedragen, vermeerderd met de moratoriuminte-
rest diende terug te betalen;

2. de aanslag over het aanslagjaar 1994 werd vernietigd en dat eiser de inge-
houden bedrijfsvoorheffing en onroerende voorheffing, vermeerderd met de mo-
ratoriuminterest diende terug te betalen.

IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 3°, 23, §1, 4°, 30, 31 en 360 WIB (1992);
- artikel 204, 3°, b, KB/WIB (1992) zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1993 en 

1994;
- de artikelen 346 en 354 WIB (1992) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1994;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep overweegt in het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het 

Ministerie van Onderwijs in 1992 teveel wedde uitbetaalde aan verweerster, wat in de 
loop van 1993 door de verweerders werd terugbetaald, dat de aanvankelijke aanslag voor 
aanslagjaar 1993 gevestigd werd op 5 mei 1994, met inbegrip van de kwestieuze wedde 
over september 1992, dat in de aangifte voor aanslagjaar 1994 op naam van verweerster 
inkomsten werden vermeld, dat op 13 oktober 1995 voor beide aanslagjaren een bericht 
van wijziging van aangifte werd verzonden, dat daarin voor aanslagjaar 1993 een regulari-
satie van de wedde van september 1992 van verweerster werd aangekondigd, dat de wijzi-
ging voor aanslagjaar 1994 alleen betrekking heeft op het uit de aangifte halen van de 
aangegeven negatieve wedde van verweerster, en dat overeenkomstig voornoemd bericht 
van wijziging voor aanslagjaar 1993 werd overgegaan tot de vestiging van de betwiste 
supplementaire aanslag en voor aanslagjaar 1994 tot de vestiging (op 4 januari 1996) van 
de betwiste aanslag.

Het hof van beroep overweegt dat krachtens artikel 204, 3°, b, KB/WIB (1992) de be-
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zoldiging van verweerster over 1992, dus ook van de maand september 1992, belastbaar 
was voor het jaar 1992, aanslagjaar 1993,  en dat de annaliteit  van de belastingwetten 
slechts belastingheffing toelaat over het jaar waarin het belastbare feit zich voordeed of 
het recht op vermindering is ontstaan.

Het hof van beroep oordeelt dat de regularisatie dan ook maar kon gebeuren voor het 
aanslagjaar 1994, vermits de terugbetaling slechts werd gevraagd en uitgevoerd in 1993, 
dat de verrekening dient te geschieden in dezelfde zin als de ten onrechte verrichte belas-
tingbasis, zijnde 44.128 BEF bruto onder code 300 van de aangifte en 9.444 BEF bedrijfs-
voorheffing onder code 336 van de aangifte.

Het hof van beroep oordeelt dat, aangezien de verrekening slechts diende te gebeuren 
voor aanslagjaar 1994, zoals juist gedaan door de verweerders, er geen bericht van wijzi-
ging van aangifte diende verzonden te worden, dat derhalve artikel 354 WIB (1992) te de-
zen niet van toepassing was en de aanslag (voor aanslagjaar 1994) diende gevestigd te 
worden uiterlijk op 30 juni 1995 (artikel 359 WIB (1992)).

Het beslist dat de betwiste aanslag (voor aanslagjaar 1994) te laat werd gevestigd.
Grieven
Artikel 204, 3°, b, KB/WIB (1992) bepaalt dat als inkomsten van het belastbare tijdperk 

worden aangemerkt de tijdens dat tijdperk aan de belastingplichtige betaalde of toegeken-
de bezoldigingen.

In casu betaalde het Ministerie van Onderwijs, tijdens het jaar 1992, zoals het hof zelf 
vaststelt, teveel wedde uit aan verweerster.

Uit de stukken van het dossier dat de Administratie aan het hof van beroep heeft voor-
gelegd, en die ook door het Hof in acht mogen worden genomen, in het bijzonder de stuk-
ken 14 en 21, blijkt uitdrukkelijk dat voor september 1992 in strijd met het koninklijk be-
sluit nr. 76 van 20 juli 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke 
aangelegenheden voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, aan verweer-
ster een onverschuldigd bedrag van 34.684 BEF werd uitbetaald.

Deze onverschuldigde betaling, die veroorzaakt is door het hanteren van een verkeerde 
wedderegeling, kan niet worden aangemerkt als een belastbare bezoldiging van werkne-
mers in de zin van artikel 31 WIB (1992), ook niet voor aanslagjaar 1993.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door deze onverschuldigde betaling voor aanslag-
jaar 1993 te beschouwen als een belastbare bezoldiging en pas voor aanslagjaar 1994 de 
regularisatie ervan toe te staan, de bewijskracht van de akten schendt en in het bijzonder 
van de stukken 14 en 21 van het administratief dossier (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek) en voor aanslagjaar 1993 het onverschuldigd betaalde 
bedrag ten onrechte als een belastbare bezoldiging van werknemers kwalificeert en daar-
door voor aanslagjaar 1994 ten onrechte de door de verweerders in hun aangifte gevraag-
de regularisatie beaamt (schending van de artikelen 360 WIB (1992),  artikel  204,  3°, 
KB/WIB (1992) en de artikelen 6, 3°, 23, §1, 4°, 30 en 31 WIB (1992)), en aldus onwettig 
beslist dat er voor aanslagjaar 1994 geen bericht van wijziging van aangifte diende ver-
zonden te  worden (artikel  346 WIB 1992),  dat  voor  dat  aanslagjaar  artikel  354 WIB 
(1992) niet van toepassing was en dat de betwiste aanslag voor aanslagjaar 1994 laattijdig 
werd gevestigd.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 277, 290 en 291 WIB (1992) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 

1994.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest veroordeelt eiser betreffende het aanslagjaar 1994 tot de terugbeta-
ling van de onroerende voorheffing.

Grieven
Krachtens artikel 291 WIB (1992), in samenhang met artikel 277 en artikel 290 WIB 

(1992), kan geen onroerende voorheffing aan de belastingplichtige worden teruggegeven.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door voor aanslagjaar 1994 eiser te veroordelen tot 

terugbetaling van de onroerende voorheffing, de in het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 418 WIB (1992), zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1994.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben beslist dat de aanslag gevestigd voor het aanslagjaar 1994 laattijdig was, 

beveelt het bestreden arrest de terugbetaling van de ingehouden bedrijfsvoorheffing, ver-
meerderd met de moratoriuminterest overeenkomstig artikel 418 WIB (1992).

Grieven
Wanneer de bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald wegens de laattijdigheid van 

de aanslag, kan de rechter de Staat niet op grond van artikel 418 WIB (1992) veroordelen 
tot betaling van moratoriuminterest (Cass., 23 maart 1992, Arr. Cass. 1995, 341; Cass. 4 
juni 1998, Arr. Cass. 1998, 637).

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door voor aanslagjaar 1994, na vernietiging we-
gens laattijdigheid van de aanslag (die zelf een teruggave inhield - zie stuk 63), moratori-
uminterest toe te kennen op de terug te betalen voorheffingen, artikel 418 WIB (1992) 
schendt. 

V. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste middel
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 

het eerste middel:  het middel is nieuw: 
Overwegende dat de aard van het voor de maand september 1992 ontvangen 

betaling in het debat was;
Dat het middel niet nieuw is;

2. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 31, eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1992), bezoldigingen van werknemers alle beloningen zijn 
die voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever;

Dat, krachtens artikel 31, tweede lid, sub 1, van voornoemd wetboek daartoe 
inzonderheid behoren de wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, ver-
goedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en 
toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden verkregen dan als terug-
betaling van eigen kosten van de werkgever;

Overwegende dat een bij vergissing gedane betaling, waarover werkgever en 
werknemer het eens zijn dat zij ten onrechte geschiedde, dat zij moet worden te-
rugbetaald en die ook wordt terugbetaald, zelfs in het daaropvolgend aanslagjaar, 
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geen beloning oplevert in de zin van voornoemde bepaling;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de onverschuldigde betaling 

een belastbare bezoldiging uitmaakt in hoofde van verweerster;
Dat zij  zodoende artikel  31 van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992) schenden;
Dat het middel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de voorziening 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.

20 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. Claeys Boúúaert en P. Lauwers, Tongeren.

Nr. 375

1° KAMER - 21 juni 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST - FOUT VAN 
DE CONTRACTERENDE PARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - VOORWAARDEN.

Een contracterende partij kan wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane  
fout extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld, voor zover de haar ten laste geleg-
de fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis maar aan de al-
gemene zorgvuldigheidsplicht of aan een, door een norm opgelegde verplichting om iets  
niet te doen of op een welbepaalde manier iets te doen en voor zover die fout andere dan 
aan de wanuitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt1.  (Artt. 
1382, 1383 en 1384, derde lid B.W.)

(GENERALE IMMOBILIERE MOSANE N.V. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0093.F)

1 Zie Cass, 23 mei 1997, A.R. C.95.0053.N. nr. 236. 



Nr. 375 - 21.6.02 HOF VAN CASSATIE 1579 

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 maart 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
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.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1134, 1146 tot 1149, 1382, 1383, 1788 tot 1792 en 2270 van het 

Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming 

van de titel en van het beroep van architect;
- artikel 39, inzonderheid eerste lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 

Orde van architecten;
- artikel 21 van het op 29 april 1983 door de Nationale Raad van de Orde der Architec-

ten vastgestelde Reglement van beroepsplichten, welk reglement goedgekeurd is bij het 
koninklijk besluit van 18 april 1985 (en, voor zoveel als nodig, artikelen 1 en 3 van dat 
koninklijk besluit);

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis, het beschikt afwijzend op de rechtsvordering 

van eiseres tegen de verweerders en veroordeelt haar in de kosten van het geding en het 
hoger beroep jegens die verweerders. Het steunt daarvoor op de volgende gronden: 

"gelet, met name, op de definitieve oplevering van de gemene delen die op 22 juni 1979 
tussen de verkoper-projectontwikkelaar en de syndicus gebeurde, heeft de levering van 
het litigieuze goed plaatsgevonden en houdt zij, overeenkomstig artikel 1615 van het Bur-
gerlijk Wetboek, in dat de projectontwikkelaar aan de mede-eigenaars de rechtsvordering 
tot  contractuele  aansprakelijkheid  overdraagt,  waarover  eerstgenoemde  zelf  beschikte 
t.a.v. de architecten, die volgens hun eigen verklaringen van 18 en 19 april 1974 de au-
teurs van het project waren (Actualités du droit, 1991-4, Droit de la construction, vol. 1, 
Revue de la faculté de droit de Liège, pp. 1245-1246);

de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) bewijst niet dat de (eerste 
twee verweerders) een volledige opdracht hebben afgewerkt;

in casu heeft de projectontwikkelaar nagelaten voor de controle van het werk een be-
roep te doen op een architect; hij moet de gevolgen dragen van het ontbreken van een ar-
chitect die beslist de uitvoeringsfouten zou hebben opgemerkt waarvan sprake op de pagi-
na's 23 tot 25 van het deskundigenverslag van 26 augustus 1988;

(eiseres) bewijst niet dat de gebreken die door de gerechtsdeskundige worden vermeld, 
te wijten zijn aan een ontwerpfout; de deskundige is van oordeel dat de problemen betref-
fende de stabilisering van de steunpilaar aan de voorgevel en de verbrokkeling van som-
mige balkons aan de achtergevel te wijten zijn aan een verkeerde uitvoering;

wat de voorschriften inzake brandbeveiliging betreft, is niet bewezen dat de plannen die 
door de auteurs van het project zijn opgemaakt ontwerpfouten bevatten;
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de bouwvergunning die op 26 juli 1974 door de stad Luik werd verleend, verplichtte de 
projectontwikkelaar met name tot de volstrekte inachtneming van de brandbeveiliging-
voorschriften die op 25 april  1974 door de gewestelijke brandweerdienst waren opge-
maakt en waarvan een afschrift (bij de vergunning was gevoegd);

de projectontwikkelaar zelf heeft gecontroleerd of die voorschriften in acht waren ge-
nomen zodat hij geen desbetreffende rechtsvordering tot contractuele aansprakelijkheid 
t.a.v. de architect kan overdragen aan de mede-eigenaars;

(eiseres) beroept zich op de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de (eerste twee ver-
weerders) die artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 en artikel 21 van het reglement 
van beroepsplichten niet hebben nageleefd; die rechtsvordering is niet verjaard, zodat arti-
kel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt (arrest van het Arbitragehof van 21 maart 1995, B.S. 31 
maart 1995, p. 8187);

in casu is (eiseres), aan wie de verkoper-projectontwikkelaar zijn rechten jegens de ar-
chitecten heeft overgedragen, geen derde t.a.v. hen en verschilt de door (eiseres) aange-
voerde schade niet van die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de wettelijke op-
dracht van die architecten;

bijgevolg kan de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de (eerste twee verweerders) in 
samenloop komen met de door (eiseres) aangevoerde contractuele aansprakelijkheid (R.O. 
Dalcq en G. Schamps, Examen de jurisprudence, La responsabilité délictuelle et quasi dé-
lictuelle, p. 529 en volgende, nr. 1);

m.b.t. (de derde verweerder) bewijst (eiseres) niet dat zij meer schade heeft geleden 
omdat die architect bij de opleveringen niet heeft gereageerd op de opspoorbare gebreken 
die door de gerechtsdeskundige zijn vastgesteld;

de (tot  bindendverklaring van het arrest  opgeroepen partij)  is  volledig aansprakelijk 
voor de gebreken aangezien zij, in haar hoedanigheid van projectontwikkelaar, jegens de 
vereniging  van  mede-eigenaars  een  resultaatsverbintenis  is  aangegaan  (Actualités  du 
droit, 1991-4, op. cit., p. 1244, B)".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
In haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie had eiseres aange-

voerd: 
"dat de aansprakelijkheid van de architecten, in een dergelijk geval, in het gedrang is 

gekomen aangezien geoordeeld is  dat  'de architect,  die belast  is  met  een controle-op-
dracht, tevens moet instaan voor de leiding, de controle en het toezicht van alle werk-
zaamheden ...' (Bergen, 1e kamer, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.082);

dat, als antwoord op de opmerking (van de derde verweerder), hieraan moet worden 
toegevoegd dat die fouten al in het stadium zelf van het ontwerp waren begaan, aangezien 
men kan vaststellen dat, bijvoorbeeld, de buitentrappen zich niet op meer dan een meter 
van alle grote ramen bevinden, de ondergrondse parkeergarage via twee trappenkokers be-
reikbaar moest zijn, hetgeen niet het geval was, en de deurstops voor de toegang tot de 
huisvuillokalen geen meter van elkaar liggen; dat de architecten de veiligheidsregels voor 
hoge gebouwen moesten kennen en ze naleven wanneer zij de plannen opmaakten en die 
plannen hoe dan ook moeten wijzigen om ze te laten overeenstemmen met de verleende 
bouwvergunning".

Het arrest antwoordt niet op die conclusie waarin op omstandige wijze een nadere om-
schrijving is gegeven van de fouten die de eerste twee verweerders worden verweten, zo-
dat het bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleedt waarom de eerste twee verweer-
ders buiten het geding worden geplaatst en het is bijgevolg niet regelmatig met redenen 
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omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Zoals eiseres in conclusie aanvoerde, mogen de partijen bij  een architectenovereen-

komst, gelet op de in het middel aangewezen artikelen 4 van de wet van 20 februari 1939 
en 21 van het reglement van beroepsplichten van architecten, de draagwijdte van de op-
dracht van de architecten niet wettig beperken.

Doordat die bepalingen van openbare orde zijn, moet iedere daarvan afwijkende bepa-
ling als nietig worden beschouwd (artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek).

Hieruit volgt dat het arrest, wanneer het vermeldt (p. 5, eerste lid) "dat de projectont-
wikkelaar zelf heeft gecontroleerd of die voorschriften in acht waren genomen (R.E. p. 28 
b) zodat hij geen desbetreffende rechtsvordering tot contractuele aansprakelijkheid t.a.v. 
de architect kan overdragen aan de mede-eigenaars" en wanneer het aldus rechtsgevolgen 
toekent aan contractuele bedingen die, in de verhouding tussen projectontwikkelaar en ar-
chitecten, de draagwijdte van de verplichtingen van laatstgenoemden beperkten: 

1° het verbod op dergelijke beperkende clausules miskent (schending van de artikelen 4 
van de wet van 20 februari 1939, 21 van het reglement van beroepsplichten van 29 april 
1983 - en, voor zoveel als nodig, van de in het middel aangewezen artikelen 1 en 3 van 
het koninklijk besluit van 18 april 1985 en 39, eerste lid, van de wet van 26 juni 1963);

2° de gevolgen miskent van de nietigheid die als sanctie op de overtreding van dat ver-
bod wordt gesteld (schending van de artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek).

1.3. Derde onderdeel
Om afwijzend te beschikken op de vordering die eiseres tegen de eerste twee verweer-

ders heeft ingesteld op grond van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, steunt het arrest 
hierop dat "de levering van het litigieuze goed plaatsgevonden heeft en zij (...) inhoudt dat 
de projectontwikkelaar aan de mede-eigenaars de rechtsvordering tot  contractuele aan-
sprakelijkheid overdraagt, waarover eerstgenoemde zelf beschikte t.a.v. de architecten, de 
auteurs van het project" en hierop

"dat (eiseres), aan wie de verkoper-projectontwikkelaar zijn rechten jegens de architec-
ten heeft overgedragen, in casu geen derde is t.a.v. hen en de door (eiseres) aangevoerde 
schade niet verschilt van die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de wettelijke op-
dracht van die architecten;

dat de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de (eerste twee verweerders) bijgevolg 
niet in samenloop kan komen met de door (eiseres) aangevoerde contractuele aansprake-
lijkheid (R.O. Dalcq en G. Schamps, Examen de jurisprudence, La responsabilité délictu-
elle et quasi délictuelle, p. 529 en volgende, nr. 1)".

Het arrest wijst evenwel erop dat de projectontwikkelaar bijgevolg "geen (...) rechtsvor-
dering tot contractuele aansprakelijkheid t.a.v. de architect (kon) overdragen aan de mede-
eigenaars".

Het is tegenstrijdig vast te stellen, enerzijds dat de verkoper-projectontwikkelaar aan ei-
seres zijn aansprakelijkheidsvordering en zijn rechten t.a.v. de architecten heeft overge-
dragen en, anderzijds, te beslissen dat die projectontwikkelaar geen rechtsvordering tot 
contractuele aansprakelijkheid t.a.v. de architect kon overdragen aan de mede-eigenaars.

Vanwege die tegenstrijdigheid is het bestreden arrest niet regelmatig met redenen om-
kleed en schendt het bijgevolg artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Voor het overige stelt het arrest niet vast dat eiseres t.a.v. de eerste twee verweerders de 
contractuele positie heeft overgenomen van de partij die thans opgeroepen is tot bindend-
verklaring van het arrest, maar slechts dat zij de schuldvorderingen heeft overgenomen 
die genoemde partij t.a.v. de eerste twee verweerders bezat.
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Het arrest kon derhalve niet wettig beslissen dat eiseres geen derde was t.a.v. de eerste 
twee verweerders en dat,  bijgevolg,  de quasi-delictuele aansprakelijkheid van laatstge-
noemde  niet"gecumuleerd"  kon  worden met  de door  eiseres  aangevoerde  contractuele 
aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1134, 1146 tot 1149, 1788 tot 1792 en 2270 
van het Burgerlijk Wetboek).

Tot slot kan een contracterende partij, buiten overeenkomst, aansprakelijk worden ver-
klaard voor een fout bij de uitvoering van de overeenkomst, indien de haar ten laste geleg-
de fout niet een tekortkoming aan haar contractuele verbintenis, maar wel een tekortko-
ming aan de algemene voorzichtigheidsverplichting oplevert en indien die fout een andere 
schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeen-
komst.

Het arrest stelt, impliciet maar zeker, vast dat de controle op de brandbeveiligingsvoor-
schriften geen deel uitmaakte van de contractuele verbintenissen van de eerste twee ver-
weerders, zodat de fout die hun op die grond door eiseres ten laste was gelegd geen ver-
band hield met hun contractuele verbintenissen en de aangevoerde schade geen schade 
was die voortvloeide uit de wanuitvoering van hun overeenkomsten.

Bijgevolg kon het arrest niet wettig beslissen dat de quasi-delictuele aansprakelijkheid 
van de eerste twee verweerders niet in samenloop kon komen met de door eiseres aange-
voerde contractuele aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1146 tot 1149, 1788 tot 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Derde onderdeel
Overwegende dat eiseres voor het hof van beroep de contractuele aansprake-

lijkheid van de eerste twee verweerders aanvoerde, met name omdat zij, in hun 
hoedanigheid van architecten, geen controle hadden uitgeoefend op de uitvoering 
van het werk dat door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
is uitgevoerd in haar hoedanigheid van projectontwikkelaar en bouwmeester, en 
inzonderheid omdat zij de brandveiligheidsvoorschriften niet hadden nageleefd; 
dat eiseres tevens hun quasi-delictuele aansprakelijkheid aanvoerde, omdat zij in 
hun wettelijke opdracht zouden zijn tekortgeschoten door die controle niet uit te 
oefenen;

Overwegende dat de aansprakelijkheid van een contracterende partij, op grond 
van een fout bij de uitvoering van de overeenkomst, op buitencontractueel vlak 
in het gedrang kan komen, voor zover de haar ten laste gelegde fout niet een te-
kortkoming aan haar contractuele verbintenis maar een tekortkoming oplevert 
aan de algemene voorzichtigheidsverplichting of aan de door een norm opgeleg-
de verplichting om op een bepaalde manier iets te doen of iets niet te doen en in-
dien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit 
de wanuitvoering van de overeenkomst;

Overwegende dat het arrest vermeldt, enerzijds, dat "de projectontwikkelaar 
zelf heeft gecontroleerd of die voorschriften (inzake brandbeveiliging) in acht 
waren genomen (...) zodat hij geen desbetreffende rechtsvordering tot contractu-
ele aansprakelijkheid t.a.v. de architect kan overdragen aan de mede-eigenaars" 
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en aldus oordeelt dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
aan eiseres geen enkel recht heeft overgedragen m.b.t. een overeengekomen ver-
bintenis op grond waarvan de eerste twee verweerders de inachtneming van die 
voorschriften moeten controleren, en, anderzijds, dat "de door (eiseres) aange-
voerde schade niet verschilt van die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van 
de wettelijke opdracht van (de architecten)";

Dat het arrest aldus zijn beslissing dat "de quasi-delictuele aansprakelijkheid 
van de (eerste twee verweerders) bijgevolg niet in samenloop kan komen met de 
door (eiseres) aangevoerde contractuele aansprakelijkheid" niet naar recht ver-
antwoordt;

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de principale hogere be-

roepen van de eerste twee verweerders en de incidentele hogere beroepen van de 
derde verweerder en van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij aanneemt en "de rechtsvordering van de vereniging van mede-eigenaars van 
de residentie 'Les Saules',  vertegenwoordigd door haar syndicus, de naamloze 
vennootschap G.I.M., ontvankelijk en gegrond verklaart t.a.v. de naamloze ven-
nootschap Amelinckx, onder gerechtelijk akkoord, vertegenwoordigd door haar 
vereffenaar meester J.-P. V", en het "voor recht zegt dat de schuldvordering van 
de vereniging van mede-eigenaars van de residentie 'Les Saules' ten aanzien van 
het gerechtelijk akkoord 3.247.100 BEF (exclusief BTW) bedraagt, vermeerderd 
met de wettelijke interest sinds 5 december 1984 en de kosten van het geding en 
van het hoger beroep die ten voordele van de vereniging ten belope van 176.087 
BEF zijn vereffend";

Verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap Entreprises Ame-
linckx in vereffening;

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

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

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

21 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Simont en Draps.

2 Het O.M. besloot tevens tot cassatie op grond van het derde onderdeel van het eerste middel; het 
was van oordeel dat het gegrond was in zoverre het een tegenstrijdigheid aanvoerde tussen de rede-
nen betreffende de overdracht van recht i.v.m. het toezicht op de naleving van voorschriften inzake 
brand en, dus, betreffende de weerslag daarvan op de aansprakelijkheden.
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Nr. 376

1° KAMER - 21 juni 2002

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DOOR DE EERSTE 
RECHTER BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - DESKUNDIGENONDERZOEK - BEVESTIGING - GEVOLG 
- DEVOLUTIEVE KRACHT - BESLISSING.

De appèlrechter moet de zaak naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs gedeelte-
lijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt1. (Art. 1068, 
tweede lid Ger.W.)

(ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VIVIANE e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0198.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 juni 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren vier middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld: 
(...)
4. Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1068, tweede lid, en 1072, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis bevestigt eerst het deskundigenonderzoek dat de eerste rechter be-

volen heeft m.b.t. de jaren 1990, 1991, 1992 en 1993, het beperkt zich ertoe de opdracht 
van deskundige uit te breiden tot de jaren 1994 en 1995 en het geeft hem dezelfde op-
dracht m.b.t. de jaren 1996 tot 1999, weigert vervolgens de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen en behoudt zich het onderzoek van die zaak voor. Het steunt zijn beslissing op 
de volgende gronden: 

"de eerste rechter (...) heeft een controle van de rekeningen bevolen;
hij heeft (de verweerders) evenwel veroordeeld tot betaling van provisionele bedragen;
het betreft dus een vonnis dat uitspraak doet over bepaalde punten en dat m.b.t. andere 

punten een maatregel alvorens recht te doen beveelt;
in strijd met de zienswijze van het Hof van Cassatie (13/1/1972, J.T. 1972, 244; A.C. 

1972, 468) mag er, gelet op het algemeen beginsel dat neergelegd is in artikel 1068, eerste 
lid, geen verwijzing naar de eerste rechter gebeuren en wordt het volledige geschil aan-

1 Cass, 21 feb. 1997, A.R. C.95.0443.N. nr. 103. 



Nr. 376 - 21.6.02 HOF VAN CASSATIE 1585 

hangig gemaakt bij het rechtscollege in tweede aanleg wanneer het beroepen vonnis niet 
alleen een onderzoeksmaatregel bevolen heeft maar tevens een eindbeslissing ten gronde 
of op tussengeschil bevat (...);

in het licht van de dossiers is de rechtbank van oordeel dat de beslissing van de eerste 
rechter bevestigd moet worden, zowel betreffende het deskundigenonderzoek als betref-
fende de provisionele veroordelingen;

ingevolge artikel 1072, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek houdt de rechtbank 
zijn beslissing aan tot de door de eerste rechter bevolen maatregelen zijn uitgevoerd;

(...)
nog steeds in het licht van de dossiers moet de opdracht van deskundige L. uitgebreid 

worden, in soortgelijke bewoordingen als die van 3 november 1995, tot de tijdvakken 
1994-1999;

ingevolge artikel 1072, tweede lid, staat de uitvoering van die maatregel aan de rechter 
in hoger beroep".

Grieven
Ingevolge artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de rechter in 

hoger beroep de zaak naar de eerste rechter verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in 
het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

Luidens artikel 1072, eerste lid, van dat wetboek houdt de rechter in hoger beroep, 
wanneer daartoe grond bestaat, zijn eindbeslissing aan tot de maatregelen zijn uitgevoerd 
die de eerste rechter of hijzelf heeft bevolen alvorens recht te doen. Ingevolge het tweede 
lid van die bepaling staat de uitvoering van die maartegel evenwel aan de eerste rechter of 
aan de rechter in hoger beroep, naargelang laatstgenoemde beslist, behoudens de in artikel 
1068, tweede lid, bedoelde uitzondering.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien het de zaak niet naar de eerste rechter 
verwijst, hoewel het de door de eerste rechter bevolen aanwijzing van de deskundige be-
vestigt met dezelfde opdracht, en die alleen uitbreidt tot de latere jaren, de artikelen 1068, 
tweede lid, en 1072, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Vierde middel
Overwegende dat krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, de rechter in hoger beroep de zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, 
indien hij,  zelfs gedeeltelijk,  een in het  beroepen vonnis bevolen onderzoeks-
maatregel bevestigt;

Overwegende dat de appèlrechters de door de eerste rechter bevolen onder-
zoeksmaatregel hebben bevestigd en die maatregel hebben uitgebreid tot andere 
jaren;

Dat zij bijgevolg, door de zaak niet naar de eerste rechter te verwijzen, de in 
het middel aangewezen bepalingen hebben geschonden;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit het incidenteel hoger beroep dat 

strekt tot vernietiging van de beslissingen van de twee algemene vergaderingen 
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van de mede-eigenaars ontvankelijk verklaart en de zaak naar de bijzondere rol 
verwijst;

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 de eiseres in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-

vel, zitting houdend in hoger beroep.

21 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Draps en Van Ommeslaghe.

Nr. 377

1° KAMER - 21 juni 2002

MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - LIJST - AANVRAAG OM INSCHRIJVING - DIPLOMA'S 
- HOGESCHOLEN DIE INGERICHT OF GESUBSIDIEERD ZIJN DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP - VRIJE 
LEERLING - GEVOLGEN.

De aanvraag om inschrijving op de lijst van de stagiaires vastgoedmakelaars moet verge-
zeld zijn van een dossier waaruit met name blijkt dat de voorwaarden bepaald in artikel 5,  
§1, 1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993 zijn vervuld, aan de hand van een  
eensluidend verklaard afschrift van het diploma van de kandidaat of van een evenwaar-
dig attest dat is afgeleverd door de examenjury van de hogescholen die ingericht of ge-
subsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap aan de studenten die er regelmatig zijn  
ingeschreven; een vrije leerling is geen regelmatig ingeschreven leerling. (Art. 5, § 1er, 1° 
K.B. 6 sept. 1993; artt. 15, 22 tot 25, 44 en 45 Decr. Fr. Gem. 5 aug. 1995; art. 5, § 1 De-
cr. Fr. Gem. 9 sept. 1996)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0294.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 31 mei 2001 gewezen 

door de beroepskamer met het Frans als voertaal van het Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan.
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Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 3, § 2, van het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedma-

kelaars van 8 december 1998 (dat verbindende kracht heeft ingevolge artikel 1 van het ko-
ninklijk besluit van 3 februari 1999 tot goedkeuring van het stagereglement van het Be-
roepsinstituut van vastgoedmakelaars);

- artikel 5, § 1, 1°, a), b), c) en d), en § 2, van het koninklijk besluit van 6 september 
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vast-
goedmakelaar;

- de artikelen 15, 22 tot 25, 44 en 45 van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hoge-
scholen;

- artikel 5, § 1, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 9 september 1996 
betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidi-
eerde Hogescholen;

- artikel 2, 10°, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 
1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot 
weigering van een inschrijving en houdende algemene regeling van de examens in de 
door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen;

- de artikelen 6 tot 8 en 15 tot 18 van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 
3 juli 1991 betreffende de voortgezette opleiding voor de middenstand en de kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Aangevochten beslissingen 
De bestreden beslissing stelt eerst vast dat verweerster "een attest (overlegt) van het 'In-

stitut supérieur de formation économique du Centre',  afdeling economie van de 'Haute 
école Roi Baudouin' (...), blijkens hetwelk zij alle cursussen, inclusief stages en eindscrip-
tie, had gevolgd en als vrije leerling het door de Franse Gemeenschap erkende diploma 
van gegradueerde in marketing had behaald" en "een attest (overlegt) van het algemeen 
bestuur onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van de Franse Ge-
meenschap (...) blijkens hetwelk (...) de door (verweerster) gevolgde opleiding van gegra-
dueerde in marketing dezelfde is als die van gegradueerde in de buitenlandse handel en 
gerangschikt is in de categorie 'economie' van het in hogescholen georganiseerde hoger 
onderwijs"; die beslissing doet vervolgens de beroepen beslissing teniet en beslist dat ver-
weerster zal  worden ingeschreven op de lijst van stagiair-vastgoedmakelaars, zulks op 
grond dat "het diploma van gegradueerde in de handelswetenschappen voorkomt in artikel 
5, § 1, 1°, a), van het koninklijk besluit van 6 september 1993", dat "het diploma van ge-
gradueerde in de buitenlandse handel hetzelfde diploma is of op zijn minst daarmee equi-
valent is in de zin van artikel 5, § 1, 1°, c)," dat "(verweerster) haar diploma met onder-
scheiding heeft behaald" en dat "het feit dat zij de cursussen als vrije leerling heeft ge-
volgd, niets afdoet aan de wetenschappelijke waarde van het behaalde diploma".

Grieven
Artikel 3, § 2, van het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 

luidt als volgt:  "om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag (tot inschrijving op de lijst van 
de stagiair-vastgoedmakelaars) vergezeld zijn van een dossier waaruit onder meer moet 
blijken dat voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk 
besluit van 6 september 1993 (...) door middel van een voor eensluidend verklaard af-
schrift van het diploma van de kandidaat of van een gelijkwaardig getuigschrift". Dat arti-
kel 5, § 1, 1°, bepaalt dat de titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoed-
makelaar houder moeten zijn van een van de in de punten a) tot e) opgesomde akten. § 2 
van dat artikel vereist dat de in de punten a) tot c) bedoelde akten "moeten worden uitge-
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reikt  door onderwijs-  of opleidingsinstellingen, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd 
door het Rijk of door de Gemeenschappen", waarbij dat vereiste impliceert dat die akten 
moeten stroken met de wettelijke regeling die niet alleen die instellingen organiseert, er-
kent of subsidieert, maar ook hun bevoegdheid regelt om die akten uit te reiken.

1. Eerste onderdeel
Ingevolge punt a) van artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 

1993, kan de akte waarvan de vastgoedmakelaars houder moeten zijn, bestaan in een "di-
ploma van (...) gegradueerde".

Artikel 44 van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 5 augustus 1995 hou-
dende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen bepaalt dat de 
graad van "gegradueerde" bedoeld in artikel 15 van dat decreet en het diploma tot be-
krachtiging ervan onder meer door de examencommissies van de Hogescholen wordt uit-
gereikt. Artikel 22, § 1, van dat decreet bepaalt dat het eerste jaar hoger onderwijs, ter ver-
krijging van de graad die deze studies bekrachtigt, toegankelijk is voor de studenten die 
één van de akten voorleggen die worden opgesomd onder de nummers 1° tot 7°. Daaruit 
volgt dat de student die niet van een van die akten doet blijken - en derhalve niet tot het 
eerste studiejaar, noch, bijgevolg, tot de volgende studiejaren kan worden toegelaten - de 
graad niet kan verkrijgen die het geheel van die studiejaren bekrachtigt. Dezelfde regel 
kan worden afgeleid uit artikel 5, § 1, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap in-
gerichte of gesubsidieerde Hogescholen en uit artikel 2, 10°, van het besluit van de rege-
ring van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het 
academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en houdende al-
gemene regeling van de examens in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesub-
sidieerde hogescholen, waarin de regelmatig ingeschreven student wordt omschreven als 
degene die de in het decreet van 5 augustus 1995 vastgestelde toegangsvoorwaarden tot 
de studies in acht neemt en die studies voortzet "met het doel, (...) eventueel de rechtsge-
volgen verbonden aan het welslagen (van die studies) te verkrijgen".

Aldus volgt uit het onderling verband van de in het middel aangewezen bepalingen van 
de decreten van 5 augustus 1995 en 9 september 1996 en van het besluit van 2 juli 1996 
dat de examencommissies van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidi-
eerde hogescholen geen enkele graad, ook niet die van gegradueerde, en geen enkel diplo-
ma tot bekrachtiging van een graad mogen uitreiken aan een student die er niet regelmatig 
is ingeschreven.

Daaruit volgt dat een dergelijke student - ook al heeft hij alle cursussen gevolgd, stages 
afgewerkt en het eindwerk afgeleverd zoals ze zijn vastgelegd in het studieprogramma 
van een bepaalde graad en beschikt hij over een stuk dat zulks bevestigt of dat vermeldt 
dat hij het diploma heeft behaald dat met die graad overeenstemt - niet kan worden aange-
merkt als houder van een diploma in de zin van artikel 5, § 1, 1°, a), en § 2, van het ko-
ninklijk besluit van 6 september 1993. Zijn aanvraag om ingeschreven te worden op de 
lijst van stagiair-vastgoedmakelaars kan bijgevolg, krachtens artikel 3, § 2, van het stage-
reglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, alleen ontvankelijk worden 
verklaard indien daarbij een dergelijk stuk is gevoegd.

In casu stelt de beroepskamer vast dat verweerster "als vrije leerling" - m.a.w. niet als 
regelmatig ingeschreven student in de zin van de bepalingen inzake onderwijs zoals ze in 
het middel zijn aangewezen - "alle cursussen, inclusief stages en eindscriptie, had gevolgd 
en (...) het (...) diploma van gegradueerde in marketing had behaald". Overigens had ver-
weerster, zoals de beroepen beslissing erop wijst, "de graduaatscursussen als vrije leerling 
gevolgd omdat zij haar getuigschrift van hoger secundair onderwijs niet had behaald", dat 
is het getuigschrift waarvan zij moet doen blijken om ingevolge artikel 22, § 1, 1°, van het 
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decreet van 5 augustus 1995 toegang tot de studies te krijgen. Door impliciet maar zeker 
te beslissen dat verweerster houder was van een diploma van gegradueerde zoals wordt 
vereist door artikel 5, § 1, 1°, a), van het koninklijk besluit van 6 september 1993, schendt 
de bestreden beslissing niet alleen de voornoemde bepaling en § 2 van dat artikel, maar 
ook artikel 3, § 2, van het stagereglement en de artikelen 15, § 1, 1°, 22 tot 25, en inzon-
derheid 22, § 1, 1°, 44 en 45 van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 5 au-
gustus 1995, 5, § 1, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 9 september 
1996 en 2, 10°, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 
1996.

(...)
3. Derde onderdeel
Ingevolge artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 kan de 

akte waarvan de vastgoedmakelaars houder moeten zijn, bestaan in "een diploma van on-
dernemingsopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar en dat uitge-
reikt is overeenkomstig de regelingen betreffende de voortdurende vorming in de Midden-
stand".

Enerzijds impliceert de verplichting om dat diploma overeenkomstig die wettelijke re-
geling uit te reiken, dat het diploma een opleiding moet bekrachtigen bedoeld in de artike-
len 6 tot 8 van het decreet van 3 juli 1991 betreffende de voortgezette opleiding voor de 
middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en dat het, met toepassing van 
de artikelen 15 tot 18 van dat decreet, uitgereikt moet worden door een opleidingscentrum 
dat erkend is door het Instituut voor de voortgezette opleiding voor de middenstand en de 
kleine en middelgrote ondernemingen. Daaruit volgt dat ieder diploma, getuigschrift of 
ander stuk dat een andere opleiding bekrachtigt dan de net genoemde of dat niet uitgereikt 
is door een dergelijk opleidingscentrum, niet de akte is die wordt vereist bij artikel 5, § 1, 
1°, c), van het koninklijk besluit van 6 september 1993.

Anderzijds maakt die bepaling, aangezien zij uitdrukkelijk de noodzakelijke overeen-
komst tussen de opleiding als ondernemer en het beroep van vastgoedmakelaar beoogt, 
het weliswaar mogelijk te beoordelen of een dergelijke opleiding, die bekrachtigd wordt 
met het diploma van ondernemer, overeenstemt met de opleiding die voor de uitoefening 
van het beroep van vastgoedmakelaar noodzakelijk is, maar kan zij niet betekenen dat eni-
ge andere akte met dat diploma kan worden gelijkgesteld.

In casu blijkt uit de vaststellingen van de bestreden beslissing dat de door verweerster 
aangevoerde akten uitgereikt zijn door een hogeschool van de Franse Gemeenschap en 
niet door een opleidingscentrum dat overeenkomstig voornoemd decreet is erkend, en dat 
ze geen betrekking hadden op een ondernemingsopleiding.

Daaruit volgt dat indien de beroepskamer, door te oordelen dat "het diploma van gegra-
dueerde in de buitenlandse handel hetzelfde diploma is (als dat van gegradueerde in de 
handelswetenschappen dat voorkomt in artikel 5, § 1, 1°, a), of op zijn minst daarmee 
equivalent is in de zin van artikel 5, § 1, 1°, c)", verweersters inschrijvingsaanvraag aan-
genomen heeft omdat de beroepskamer meende dat de door haar overgelegde akten gelijk-
gesteld konden worden met het dipoma van ondernemer bedoeld in voornoemd punt c), de 
bestreden beslissing artikel 5, § 1, 1°, c), en § 2, van het koninklijk besluit van 6 septem-
ber 1993, artikel 3, § 2, van het stagereglement, alsook artikelen 6 tot 8 en 15 tot 18 van 
het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 3 juli 1991 schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de aanvraag om inschrijving op de lijst van stagiair-vast-

goedmakelaars, ingevolge artikel 3, § 2, van het bij koninklijk besluit van 3 fe-
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bruari  1999  goedgekeurde  stagereglement  van  het  Beroepsinstituut  van  vast-
goedmakelaars, slechts ontvankelijk is wanneer zij is vergezeld van een dossier 
waaruit onder meer moet blijken dat voldaan is aan de voorwaarden bepaald in 
artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescher-
ming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedma-
kelaar aan de hand van een eensluidend verklaard afschrift van het diploma van 
de kandidaat of van een gelijkwaardig attest; dat artikel 5, § 1, 1°, van voor-
noemd koninklijk besluit van 6 september 1993 de vereisten vaststelt waaraan de 
titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar moeten vol-
doen, waaronder de verplichting dat zij houder moeten zijn van een van de akten 
die het opsomt;

1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit artikel 2, 10°, van het besluit  van de regering van de 

Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het 
academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en hou-
dende algemene regeling van de examens in de door de Franse Gemeenschap in-
gerichte of gesubsidieerde hogescholen, uit de artikelen 15, 22 tot 25, 44 en 45 
van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 5 augustus 1995 houdende 
de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen en uit artikel 5, 
§ 1, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 9 september 1996 be-
treffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of ge-
subsidieerde Hogescholen volgt dat de graden en de diploma's of getuigschriften 
die ze bekrachtigen door de examencommissies van de door de Franse Gemeen-
schap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen worden uitgereikt aan de stu-
denten die daar regelmatig zijn ingeschreven;

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat verweerster "als vrije 
leerling het door de Franse Gemeenschap erkende diploma van gegradueerde in 
marketing (heeft) behaald";

Overwegende dat een vrije leerling geen regelmatig ingeschreven leerling is;
Dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat "het feit dat (verweerster) de 

cursussen als vrije leerling heeft gevolgd, niets afdoet aan de wetenschappelijke 
waarde van het behaalde diploma" en dat zij bijgevolg doet blijken van een graad 
bedoeld in artikel 5, § 1, a), van voornoemd koninklijk besluit van 6 september 
1993, de in dat onderdeel aangewezen bepalingen schendt;

2. Derde onderdeel
Overwegende dat uit de bestreden beslissing volgt dat het door verweerster be-

haalde diploma haar niet is uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is 
overeenkomstig de artikelen 6 tot 8 en 15 tot 18 van het decreet van 3 juli 1991 
betreffende de voortgezette opleiding voor de middenstand en de kleine en mid-
delgrote  ondernemingen,  maar  door  een  hogeschool  van  de  Franse  Gemeen-
schap;

Dat de bestreden beslissing bijgevolg, aangezien zij oordeelt dat "het diploma 
van gegradueerde in de buitenlandse handel hetzelfde als dat van gegradueerde 
in de handelswetenschappen, bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, a), van het koninklijk 
besluit van 6 september 1993, of op zijn minst daarmee equivalent is in de zin 
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van artikel 5, § 1, 1°, c), van dat besluit" de in het onderdeel aangewezen bepa-
lingen schendt;

Dat die onderdelen gegrond zijn;
3. Overige grieven 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige middelen 

die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de stukken die 

buiten toedoen van een advocaat bij het Hof van Cassatie aan de griffie zijn be-
zorgd;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre zij het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde beslissing;
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde beroepskamer 

met het Frans als voertaal, die zich zal gedragen naar 's Hofs uitspraak over de 
daarin beslechte rechtspunten.

21 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 378

3° KAMER - 24 juni 2002

BORGTOCHT - BORGSTELLING DOOR VERSCHEIDENE PERSONEN - 
SCHULD VOLDAAN DOOR EEN HOOFDELIJKE BORG - VERHAAL OP DE ANDERE BORGEN - OMVANG - 
IN DE TOEKOMST NOG TE VERRICHTEN BETALINGEN.

Het verhaal van de betalende borg tegen de medeborgen op grond van artikel 2033 B.W. 
kan pas ontstaan nadat hij de schuldeiser geheel of ten dele heeft betaald, en slechts  
voor zover de door hem verrichte aflossing van de schuld het bedrag, waartoe zijn bijdra-
geplicht als borg uitstrekt, te boven gaat; zulks impliceert dat bedoeld verhaal niet kan 
worden uitgeoefend voor betalingen die de borg voornemens is in de toekomst nog te  
verrichten1. (Art. 2033 B.W.)

(V. T. C. en KBC N.V.)

ARREST

1 Zie Cass., 5 feb. 1998, A.R. nr. C.94.0322.N,  A.C., 1998, nr. 73; Cass., 29 okt. 1998, A.R. nr. 
C.94.0264.N, A.C., 1998, nr. 461; Cass., 18 nov. 1999, A.R. nr. C.97.0398.N, A.C., 1999, nr. 614. 
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(A.R. C.01.0472.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van afdelingsvoorzitter Boes, waarnemend eerste voorzitter, 

van 24 mei 2002 werd deze zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer 

er verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en 
voor dezelfde schuld, de borg die betaald heeft, verhaal heeft op de overige bor-
gen, ieder voor hun aandeel;

Overwegende dat het verhaal van de betalende borg tegen de medeborgen op 
grond van de voormelde wetsbepaling pas kan ontstaan nadat hij de schuldeiser 
geheel of ten dele heeft betaald, en slechts voor zover de door hem verrichte af-
lossing van de schuld het bedrag, waartoe zijn bijdrageplicht als borg uitstrekt, te 
boven gaat;

Dat uit die bepaling blijkt dat het verhaal van de borg tegen de overige borgen 
niet kan worden uitgeoefend voor betalingen die de borg voornemens is in de 
toekomst nog te verrichten;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 
1. eiser en verweerster zich voor de vennootschap DCT (hierna te noemen: 

DCT) borg hebben gesteld tegenover de bank;
2. DCT failliet werd verklaard en de beide borgen door de bank werden aange-

sproken;
3. door verweerster op grond van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek een 

tussenvordering "ten titel van vrijwaring" werd ingesteld tegen eiser wegens be-
driegelijke benadeling van haar rechten;

Dat het arrest oordeelt dat deze tussenvordering toegelaten kan worden bij toe-
passing van onder meer artikel 2033 van dat wetboek nu verweerster haar schuld 
als borg reeds gedeeltelijk betaald heeft tengevolge van de verkoop van een on-
roerend goed;

Overwegende dat het arrest, zonder vast te stellen dat de door verweerster al-
dus verrichte aflossing van de schuld haar bijdrageplicht als borg overtreft, eiser 
veroordeelt tot de betaling van "de sommen die (verweerster) vanaf heden aan 
(de schuldeiser) op de door de eerste rechter bepaalde hoofdveroordeling zal be-
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talen op voorlegging van het bewijs van betaling";
Dat het arrest aldus artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tussenvor-

dering die verweerster tegen eiser heeft ingesteld en over de kosten van die par-
tijen;

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;

Verklaart het arrest bindend voor de N.V. KBC;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

24 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat:  mr. Bützler.

Nr. 379

3° KAMER - 24 juni 2002

STEDENBOUW — ALGEMEEN - GEWESTPLANNEN - RECREATIEGEBIED - WETTELIJKE 
BESTEMMING - GEVOLGEN - WERKEN UIT TE VOEREN IN DIE GEBIEDEN.

Krachtens art. 16.5.0 van het K.B. 28 december 1972 zijn recreatiegebieden bestemd voor 
het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip 
van verblijfsaccommodatie; in deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan be-
perkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te be-
waren. (Art. 16.5.0 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ont-
werp-gewestplannen en gewestplannen)

(BELGISCHE STAAT – Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie 
T. Gemeente Houthalen-Helchteren e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0508.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 22 mei 2002 werd deze zaak naar 
de derde kamer verwezen.

Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 13 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedge-
keurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet;
- de artikelen 102, 103, 104 en 105 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, 1° en 2°, 1bis, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevol-

kingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen;

- artikel 57ter, leden 1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn;

- artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering der vreemdelingen;

- artikel 16.5.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrich-
ting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen;

- artikel 18, a, 1 en 2, van de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het Bijzon-
der plan van aanleg Toeristische weg Bokrijk-Hengelhoef-Kelchterhoef vastgesteld bij het 
koninklijk besluit van 1 juli 1974;

- artikel 4 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 
Hasselt-Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 april 1979;

- de artikelen 1, 2, 3, 11 en 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming legt aan eiser of zijn rechtsopvolger 

het verbod op een asielcentrum in te richten in het domein Hengelhoef te Houthalen-
Helchteren, enige daad van inrichting als asielcentrum uit te voeren of te laten uitvoeren, 
enige medewerking rechtstreeks of onrechtstreeks te verlenen aan de bewoning van de ge-
bouwen op het domein door kandidaat-vluchtelingen of het gebruik van het terrein als 
asielcentrum voor kandidaat-vluchtelingen, zelfs tijdelijk, met de precisering dat de opge-
legde staking slechts geldt tot eiser definitief de vereiste stedenbouwkundige vergunning 
zal hebben verworven om ter plaatse van het domein Hengelhoef te Houthalen-Helchteren 
het door hem geplande opvangcentrum voor kandidaat-vluchtelingen in te richten onder 
verbeurte van een dwangsom van 1 miljoen BEF, verschuldigd per inbreuk op hoger om-
schreven verbod op volgende gronden:  

5.3. De draagwijdte van de ruimtelijke bestemming.
dat recreatiegebieden luidens artikel 16.5 van het koninklijk besluit van 28 december 

1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de ge-
westplannen bestemd zijn voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommo-
datie, al dan niet met inbegrip van verblijfsaccommodaties; dat in onderhavig geval de 
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mogelijkheid van verblijfsaccommodatie is voorzien;
dat de bestemming en de aard van de activiteiten waarvoor het beoogde gebouwencom-

plex door eiser bedoeld blijkt te zijn, met name een opvangcentrum voor kandidaat-vluch-
telingen met een capaciteit van 750 asielzoekers, voor de beoordeling van de verenigbaar-
heid met de bestemming van recreatiegebied bepalend zijn;

5.4. dat eiser beoogt het gebouwencomplex in kwestie aan te wenden om er personen te 
laten verblijven die hun land ontvlucht zijn en die aanspraak maken op de uitoefening van 
het asielrecht in België; dat dit verblijf tijdelijk zal zijn in de zin dat het zal duren totdat 
over de asielaanvraag van de betrokkenen definitief is beslist; dat dit tijdelijk karakter er 
evenwel niet aan in de weg staat dat hun verblijf als een vast verblijf in de zin van wonen 
moet beschouwd worden omdat deze personen, bij gebrek aan enige andere woonplaats, 
die zij zijn ontvlucht, er het centrum van hun belangen zullen vestigen; dat zij overigens 
verplicht zullen worden er te verblijven aangezien zij niet gerechtigd zullen zijn zich el-
ders in het Rijk te vestigen en ter plaatse zullen ingeschreven worden in het vreemdelin-
genregisters; dat aan de asielzoekers enkel kost en inwoon zal worden verstrekt; dat zij 
echter niet over een recreatief te besteden budget beschikken;

dat het leefpatroon van de kandidaat-vluchtelingen in het asielcentrum en in de omge-
ving daarvan dan ook noodzakelijkerwijze grondig verschilt van dat van de recreant, weze 
het een verblijfrecreant of een dagtoerist;

dat de activiteiten waarvoor eiser het gebouwencomplex in kwestie bestemt niet recrea-
tief van aard zijn en een gebruik van de verblijfsaccommodatie beogen dat niet overeen-
stemt met de voormelde recreatieve en toeristische bestemming van het domein; dat een 
centrum voor sociaal toerisme, zoals voordien in heel het domein Hengelhoef uitgebaat, 
daarentegen volkomen overeenstemt met deze bestemming; dat de recreanten naar het do-
mein komen om zich te ontspannen door gebruik te maken van de sport- en vrije tijdsin-
frastructuur, door te genieten van het buitenleven en van de natuur; dat zij er hun daartoe 
voorziene budget besteden; dat een recreatiepark gericht is op de vakantie van de bezoe-
kers;

dat de activiteit die eiser ter plaatse wil ontwikkelen totaal vreemd is aan deze bestem-
ming; dat de personen die zij er willen laten verblijven daar terechtkomen als ontheemden 
in een vreemd land, in het kader van een gedwongen verblijf, in een volstrekt onzeker sta-
tuut, met beperkte bestaans-middelen, betrokken in zenuwslopende asielprocedures;

dat de ruimtelijke impact van een dergelijke activiteit totaal verschilt van deze van een 
centrum voor sociaal toerisme;

dat het argument van eiser dat asielzoekers over vrije tijd beschikken en derhalve be-
hoefte hebben aan recreatie niet dienend is; dat de verblijfsaccommodatie in een recreatie-
gebied immers dient om recreanten te laten verblijven met het oog op het gebruik van de 
recreatieve en toeristische accommodatie; dat kandidaat-vluchtelingen, niettegenstaande 
zij, zoals eenieder, behoefte hebben aan ontspanning, geen recreanten kunnen worden ge-
noemd en er niet verblijven met het oog op het gebruik van de recreatieve en toeristische 
infrastructuur;

dat eiser nog voorhoudt dat de overige delen van het domein Hengelhoef, het door hem 
beoogde gebouwencomplex uitgezonderd, verder door het publiek zal kunnen gebruikt 
worden en dat de ruimtelijke impact van het asielcentrum op zijn omgeving daarom onbe-
staande zal zijn;

dat het geheel van de recreatieve en toeristische infrastructuur van het domein Hengel-
hoef beantwoordt aan de voormelde ruimtelijke bestemming; dat de onderscheiden delen 
grotendeels complementair zijn en samen het geheel tot een vakantiecentrum maken; dat 
het onttrekken van het door eiser beoogde gebouwencomplex aan zijn recreatieve bestem-
ming het gehele domein aantast in zijn productwaarde en tegelijk afwendt van de door de 
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ruimtelijke plannen gegeven bestemming; dat een centrum waarin permanent honderden 
niet-recreanten, met name asielzoekers, verblijven de ruimtelijke draagkracht van het re-
creatiepark, waarin het domein Hengelhoef gelegen is, ernstig zal aantasten en de aantrek-
kingskracht voor recreanten van de overige delen van het domein nadelig zal beïnvloeden;

dat eiser nog aanhaalt dat een recreatieve bestemming van een gebied niet noodzakelijk 
een toeristisch aspect inhoudt; dat hij voorbijgaat aan de uitdrukkelijke bepalingen van het 
nog geldende bijzonder plan van aanleg "Toeristisch weg Bokrijk-Hengelhoef-Kelchter-
hoef", waarin precies de toeristische bestemming van het gebied is vastgelegd;

dat uit het voorafgaande besloten wordt dat de inrichting van een asielcentrum in het 
domein Hengelhoef niet verenigbaar is met de bestemming en de bestemmingsvoorschrif-
ten van de ter plaatse geldende ruimtelijke plannen.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De kandidaat-vluchtelingen, die in de Hengelhoef zouden ondergebracht worden, heb-

ben aldaar een tijdelijk gedwongen verblijf, namelijk vanaf hun aankomst in het Rijk tot-
dat er over de ontvankelijkheid van hun asielaanvraag zal zijn geoordeeld, waarna ze ver-
wezen worden naar de O.C.M.W.'s of naar een gesloten ontvangstcentrum. Dientengevol-
ge hebben de kandidaat-asielzoekers aldaar geen vast verblijf noch woonplaats in de zin 
van wonen. Zij hebben immers deze plaats niet vrijwillig gekozen noch hebben zij hun 
wil kunnen bekend maken hun voornaamste vestiging aldaar te hebben. Dit verblijf is niet 
stabiel gezien hun verdere bestemming, zodat de kandidaat-asielzoekers aldaar enkel een 
tijdelijk verblijf hebben (schending van de artikelen 102, 103, 104 en 105 van het Burger-
lijk Wetboek, 57ter, leden 1 en 2, van de wet van 8 juli 1976, 54, van de wet van 5 decem-
ber 1980, 16.5.5, van het koninklijk besluit van 28 december 1972). 

Het feit dat deze asielzoekers tijdens hun verblijf in het opvangcentrum der Hengelhoef 
geen andere woning hebben en in de gemeente Houthalen-Helchteren ingeschreven wor-
den, doen aan het tijdelijk karakter van hun verblijf geen afbreuk te meer de inschrijving 
in de registers der bevolking geen bewijs van de woonplaats levert (schending van artikel 
1, §1, 1° en 2°, 1bis, van de wet van 19 juli 1991, 1, 2, 3, 11 en 12 van het koninklijk be-
sluit van 16 juli 1992). 

Derhalve is aan het vereiste tijdelijke karakter van het verblijf in een recreatie- en toe-
ristisch gebied voldaan. 

Het bestreden arrest heeft de begrippen woning en tijdelijk verblijf in zulk gebied ver-
ward (schending van de artikelen 102, 103, 104 en 105 van het Burgerlijk Wetboek, 57ter, 
leden 1 en 2, van de wet van 8 juli 1976, 54, van de wet van 15 december 1980, 16.5.0, 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest arti-

kel 57ter, leden 1 en 2 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, artikel 54 van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij-
dering van vreemdelingen, de artikelen 1, §1, 1° en 2° en 1bis van de wet van 19 
juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijzi-
ging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
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natuurlijke personen, de artikelen 1, 2, 3, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 
16  juli  1992  betreffende  de  bevolkingsregisters  en  het  vreemdelingenregister 
schendt;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 16.5.0 van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-ge-
westplannen en gewestplannen, recreatiegebieden bestemd zijn voor het aanbren-
gen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van 
verblijfsaccommodatie; dat in deze gebieden de handelingen en werken aan be-
perkingen kunnen onderworpen worden ten einde het recreatief karakter van de 
gebieden te bewaren;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat: 
1. de bestemming en de aard van de activiteiten betreffende het gebouwen-

complex, met name een opvangcentrum voor kandidaat-vluchtelingen met een 
capaciteit van 750 asielzoekers, bepalend is voor de verenigbaarheid met de be-
stemming recreatiegebied;

2. eiser beoogt het gebouwencomplex aan te wenden om er personen te laten 
verblijven die hun land ontvlucht zijn en die aanspraak maken op de uitoefening 
van het asielrecht in België;

3. het leefpatroon van de kandidaat-vluchtelingen in het asielcentrum en in de 
omgeving ervan noodzakelijkerwijze grondig verschilt van dat van de recreant, 
weze het een verblijfsrecreant of een dagtoerist;

4. de activiteiten waarvoor eiser het gebouwencomplex bestemt niet recreatief 
van aard zijn en een gebruik van de verblijfsaccommodatie beogen dat met de re-
creatieve en toeristische bestemming van het domein niet overeenstemt;

5. de activiteit die eiser ter plaatse wil ontwikkelen totaal vreemd aan die be-
stemming is en de ruimtelijke impact van dergelijke activiteit totaal verschilt van 
deze van een centrum voor sociaal toerisme;

6. eiser die het gebouwencomplex onttrekt aan zijn recreatieve bestemming, 
het ganse domein afwendt van de door de ruimtelijke plannen gegeven bestem-
ming;

7. een centrum waarin permanent honderden niet-recreanten, met name asiel-
zoekers, verblijven, de ruimtelijke draagkracht van het recreatiepark, waarin het 
domein Hengelhoef is gelegen, ernstig zal aantasten en de aantrekkingskracht 
voor recreanten van de overige delen van het domein nadelig zal beïnvloeden;

Overwegende dat het arrest met die redenen zijn beslissing, dat de inrichting 
van een asielcentrum in het domein Hengelhoef niet verenigbaar is met de be-
stemming en de bestemmingsvoorschriften van de ter plaatse geldende ruimtelij-
ke plannen, naar recht verantwoordt;

Overwegende verder dat het arrest de begrippen "woning" en "tijdelijk ver-
blijf" niet verwart, maar oordeelt dat het tijdelijk karakter van het verblijf even-
wel niet verhindert dat het verblijf van de asielaanvragers als een vast verblijf in 
de zin van wonen moet beschouwd worden omdat deze personen, die geen ande-
re woonplaats hebben, er het centrum van hun belangen zullen vestigen en zij 
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verplicht zijn er te verblijven totdat over hun asielaanvraag definitief is beslist ,
Dat het arrest aldus aanneemt dat ondanks het tijdelijk karakter van het verblijf 

er toch gedurende een bepaalde tijd vast wordt verbleven of gewoond;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
4. Bindendverklaring
Overwegende dat de verwerping van de voorziening alle belang ontneemt aan 

de vordering tot bindendverklaring;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiser in de kosten.

24 juni 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Bourgeois –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten:  mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 380

2° KAMER - 25 juni 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ARTIKEL 6.3.C 
E.V.R.M. - RECHT VAN VERDEDIGING - HOF VAN ASSISEN - AKTE VAN VERDEDIGING - 
VERWIJZING NAAR DE IN HET CASSATIEMIDDEL BEDOELDE PROBLEMATIEK - DRAAGWIJDTE.

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - AANVOEREN VAN MIDDELEN 
VOOR HET HOF VAN ASSISEN - AKTE VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE.

3º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- SAMENSTELLING VAN HET HOF - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDING DAT 
HET HOF VAN ASSISEN ONDER MEER IS SAMENGESTELD UIT EEN LID VAN HET PARKET-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP - GEVOLG.

1º en 2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit een schending van  
artikel 6.3.c E.V.R.M., dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen; een verwijzing 
in de zogenaamde akte van verdediging naar de in het middel bedoelde problematiek is  
niet gelijk te stellen met het aanvoeren van dit middel voor het hof van assisen1. (Art. 6, § 

1 Zie Cass., 22 maart 1995, A.R. P.95.0064.N, nr. 162. In haar tweede middel voerde eiseres onder 
meer een schending van artikel 6.3.c E.V.R.M. aan, omdat zij, tijdens het gerechtelijk onderzoek, ge-
durende veertien maanden niet kon beschikken over de bijstand van de raadslieden van haar keuze, 
die vanwege hun stafhouder, bij wijze van bewarende maatregel, verbod hadden gekregen eiseres in 
cassatie bij te staan. Uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek dat er enkel melding 
gemaakt werd van deze problematiek in de zogenaamde "akte van verdediging". Het Hof oordeelt dat 
dit middel nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is, omdat een dergelijke verwijzing naar deze proble-
matiek in de "akte van verdediging" niet gelijk te stellen is met het aanvoeren van dit middel voor het 
hof van assisen.
Terloops kan er op gewezen worden dat dit middel, volgens de rechtspraak van het Hof, inhoudelijk 
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3, c E.V.R.M.)

3º Uit de enkele vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van as-
sisen dat dit hof onder meer is samengesteld uit een lid van het parket-generaal bij het  
hof van beroep, het ambt vervullend van openbaar ministerie, kan geen schending van  
het artikel 119 Gerechtelijk Wetboek afgeleid worden. (Art. 119 Ger.W.)

(V. T. M.)

ARREST

(A.R. P.02.0609.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 22 februari 2002 en 7 

maart 2002 gewezen door het Hof van Assisen van West-Vlaanderen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift en in een memorie in totaal vier middelen 

voor. Dit verzoekschrift en die memorie zijn aan dit arrest gehecht en maken 
daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van de middelen 
2. Tweede en derde middel
Overwegende dat in zoverre deze middelen een schending inroepen van de ar-

tikelen 6 en 8 E.V.R.M., uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt  dat eiseres deze schending reeds voor het  hof  van assisen heeft  aange-
voerd; dat een verwijzing in de "akte van verdediging" naar de in de middelen 
bedoelde problematiek, niet gelijk te stellen is met het aanvoeren van een middel 
voor het hof van assisen;

Dat deze middelen nieuw zijn en derhalve niet ontvankelijk;
Overwegende dat in zoverre het derde middel een schending van artikel 314bis 

Strafwetboek aanvoert, dit het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het niet bevoegd is;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Vierde middel
3.1. Eerste onderdeel

ook faalt naar recht: het Hof besliste immers reeds eerder dat het recht van eenieder zichzelf te verde-
digen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldoende 
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kun-
nen worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6.3.c E.V.R.M., van toepassing is voor de rechter die moet 
oordelen over de gegrondheid van de strafvordering, maar dat dit recht niet van toepassing is wanneer 
een persoon tijdens een gerechtelijk onderzoek verhoord wordt of verklaringen aflegt (Cass., 14 dec. 
1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678).



1600 HOF VAN CASSATIE 25.6.02 - Nr. 380 

Overwegende dat uit de enkele vermelding in het proces-verbaal van de te-
rechtzitting van het hof van assisen dat dit hof onder meer is samengesteld uit 
een lid van het parket-generaal bij het hof van beroep, het ambt vervullend van 
openbaar ministerie, geen schending van het artikel 119 Gerechtelijk Wetboek 
kan worden afgeleid;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiseres voor het Hof van Assisen de schending van artikel 6 E.V.R.M. 
heeft aangevoerd; 

Dat het onderdeel nieuw is en derhalve niet ontvankelijk;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

25 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. L. Boxstaele en M. Verstraeten, Gent.

Nr. 381

2° KAMER - 26 juni 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID - SCHADE - HERSTEL - 
PENSIOENKAPITAAL - WEERSLAG - ONDERSCHEIDEN RECHTSGROND.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEGRIP - ONDERSCHEIDEN RECHTSGROND - BLIJVENDE 
ONGESCHIKTHEID - SCHADE - HERSTEL - PENSIOENKAPITAAL - WEERSLAG.

1º en 2° Het pensioenkapitaal dat aan de getroffene door een ongeval door zijn werkgever  
is gestort t.g.v. de door die getroffene geleden blijvende ongeschiktheid, moet niet in aan-
merking worden genomen om de schade uit die ongeschiktheid te vergoeden, wanneer 
dat pensioenkapitaal een andere rechtsgrond heeft dan het misdrijf  van onopzettelijke  
slagen of verwondingen, op grond waarvan de beklaagde is veroordeeld, en niet strekt  
tot vergoeding van de door dat misdrijf aan de getroffene berokkende schade1 (artt. 1382 
en 1383 B.W.).

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

1 Zie Cass., 21 jan. 1998, A.R. P.97.1052.F, nr. 38. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0015.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 december 2001 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt: 
Geschonden bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1250, 1°, 1382, 1383 en 2090 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis heeft  eiser veroordeeld om aan verweerder,  voor de materiële 

schade uit de blijvende ongeschiktheid van 62 pct.,
1. voor de periode van juni 2000 tot oktober 2000, op grond van de berekeningen zoals 

ze door de burgerlijke partij zijn verricht op bladzijde 7 van haar conclusie, een bedrag te 
betalen van 2.385.202 frank x 62 pct. = 1.478.825 frank,

2. voor de daaropvolgende periode, volgens de Schryverstabellen, tegen een kapitalisa-
tievoet van 4 pct.  en een coëfficiënt van 12,169 een bedrag te betalen van 771.333 x 
12,169 x 62 pct. = 5.819.357 frank,

waarbij die bedragen verhoogd worden met een compensatoire interest tegen een jaar-
lijkse rentevoet van 5 pct. te rekenen van 10 juni 1997, datum van de consolidatie (cfr. het 
vonnis dat in eerste aanleg is gewezen door de Politierechtbank te Dinant).

Het vonnis heeft  beslist  dat  "de berekening, naar gemeen recht,  van deze materiële 
schade, verschuldigd is, onverminderd de toekenning, aan de burgerlijke partij, van een 
statutair pensioen dat haar oorzaak vindt in de statuten van de N.M.B.S.".

Grieven
Eerste onderdeel
In zijn conclusie voor de Correctionele Rechtbank te Dinant, had eiser in substantie be-

toogd (cfr. conclusie van eiser, blz. 14 tot 19) dat de materiële schade, na consolidatie, im-
mers niet alleen te wijten was aan het ongeval, aangezien eiser vervroegd op pensioen was 
gesteld en van zijn werkgever, de N.M.B.S., een pensioenkapitaal had ontvangen, waar-
door de N.M.B.S. in zijn rechten was getreden ten aanzien van de veroorzaker van het on-
geval. Tot staving van die bewering heeft eiser enerzijds een verklaring van verweerder 
zelf voorgelegd, die als volgt was gesteld: 

(blz. 17) "Ik, ondergetekende, bevestig bij dezen de noodzaak om verschillende uitke-
ringen of voordelen (bezoldigingen, vergoedingen, pensioenen en andere uitkeringen of 
voordelen van allerlei aard) te genieten, zoals zij voorzien zijn in het personeelsstatuut ... 
die me door de N.M.B.S. uitbetaald of toegekend zullen worden als borg voor de veroor-
zaker van het ongeval waarvan ik het slachtoffer ben geworden op 16 oktober 1994 te 
Couvin.

Bijgevolg, en overeenkomstig de statutaire, reglementaire en administratieve bepalin-
gen, aanvaard ik dat de Maatschappij zich het recht toe-eigent alle mogelijke persoonlijke 
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of subrogatoire vorderingen in te stellen tegen de schadeveroorzaker, meer bepaald op 
grond van artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek, en op grond van alle andere wettelij-
ke bepalingen, en ken ik de voornoemde Maatschappij, voor zover nodig, het recht toe die 
vorderingen in te stellen". 

Anderzijds heeft eiser eveneens een kwitantie voorgelegd, waarin de N.M.B.S. (blz. 16) 
verklaarde  "van  de  n.v.  AG 1824,  W.A.M.-verzekeraar  van  G.J.,  een  hoofdsom  van 
4.310.661 frank te hebben verkregen ten bedrage van het vervroegd en ons terug te beta-
len pensioenkapitaal, ten gevolge van het ongeval van 16 oktober 1994 waarvan onze aan-
gestelde, C.A., het slachtoffer is geworden".

Uit die documenten leidde eiser af dat hij dezelfde schade niet tweemaal diende te ver-
goeden, en dat verweerder, voor de periode na consolidatie, geen aanspraak kon maken op 
het loon dat hij zonder het ongeval had ontvangen, zonder hiervan het bedrag af te trekken 
dat hem als vervroegd pensioen was uitbetaald, en op grond waarvan de N.M.B.S., met 
toepassing van artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek, in de rechten van verweerder is 
getreden.

Door tegenover dat verweer alleen te stellen dat er geen grond bestond om, bij de bere-
kening van de naar gemeen recht verschuldigde schade, rekening te houden met "het feit 
dat er aan de burgerlijke partij een statutair pensioen is toegekend, dat zijn oorzaak vindt 
in de statuten van de N.M.B.S.", antwoordt het bestreden vonnis niet op de voormelde 
conclusie, waarin betoogd werd dat de N.M.B.S., door aan verweerder het pensioenkapi-
taal uit te keren, krachtens artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van eiser 
in verweerders rechten is getreden ten belope van een blijvende ongeschiktheid van 62 
pct., en dat eisers verzekeringsmaatschappij, ten gevolge van die indeplaatsstelling, aan de 
N.M.B.S. een bedrag van 4.310.661 frank heeft gestort, "dat, volgens de bewoordingen 
zelf van de kwitantie, de terugbetaling vormde van het pensioenkapitaal... (gestort) ten ge-
volge van het ongeval van 16 oktober 1994, waarvan (verweerder) het slachtoffer is ge-
worden".

Daaruit  volgt  dat  de  veroordeling  van  eiser  om  aan  verweerder  de  bedragen  van 
1.478.825 frank en 5.819.537 frank te betalen, meer de compensatoire interest tegen een 
rentevoet van 5 pct. te rekenen van 10 juni 1997, wegens de materiële schade uit verweer-
ders  gedeeltelijke  blijvende  ongeschiktheid,  niet  regelmatig  met  redenen  is  omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet). Voor het overige schendt die veroordeling 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien die veroordeling eiser 
dwingt om de door zijn fout veroorzaakte blijvende materiële schade een tweede keer te 
vergoeden. Zij schendt eveneens de artikelen 1250, 1°, en 2029 van het Burgerlijk Wet-
boek, aangezien zij is uitgesproken in weerwil van de indeplaatsstelling (artikel 1290 van 
het Burgerlijk Wetboek) van de N.M.B.S. in alle rechten die verweerder ten aanzien van 
eiser kon doen gelden.

Tweede onderdeel
Het feit dat de N.M.B.S. krachtens een overeengekomen of statutaire verplichting ver-

weerder een pensioenkapitaal heeft gestort wegens de gedeeltelijke blijvende ongeschikt-
heid van 62 pct. die laatstgenoemde heeft geleden na het ongeval van 16 oktober 1994, 
sluit niet uit dat die ongeschiktheid en de daaruit voortvloeiende materiële schade te wij-
ten zijn aan eisers fout.

Alleen als gebleken was dat het kapitaal dat de N.M.B.S. na het litigieuze ongeval aan 
haar aangestelde heeft betaald, haar definitief ten laste diende te blijven, had er geen oor-
zakelijk verband bestaan tussen eisers fout en de toekenning van een pensioenkapitaal aan 
verweerder; dat een dergelijke vaststelling in het vonnis niet wordt gemaakt.

Het vonnis vermeldt uitsluitend dat "het slachtoffer, dat bij de N.M.B.S. was tewerkge-
steld als kantoorreiniger, ten gevolge van het ongeval ter beschikking is gesteld en op 
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pensioen is gesteld, ...; dat hij, zonder het ongeval, zijn beroepsinkomen verder had geno-
ten ...., dat de berekening van die materiële schade naar gemeen recht is verschuldigd, on-
verminderd de toekenning van een gedeelte van het statutair pensioen".

Geen van die vaststellingen houdt in dat verweerder, zelfs zonder eisers fout, op pensi-
oen was gesteld en dat zijn werkgever hem een statutair pensioen zou hebben gestort, of 
impliceert dat dit  pensioen krachtens een wettelijke, reglementaire of overeengekomen 
bepaling definitief ten laste van de N.M.B.S. diende te blijven.

Daaruit volgt dat de overweging van het vonnis dat de storting van een pensioenkapi-
taal door de N.M.B.S. geen verband zou houden met eisers fout, en bijgevolg niet zou sa-
menvallen met de door die fout aan verweerder berokkende schade, omdat het "toegekend 
wordt door de statuten van de N.M.B.S.", niet naar recht verantwoord is (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de door 

de verweerders N.C., S.C. en A.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen: 

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door 

verweerder A.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering: 
Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat "de materiële schade uit de blijvende ongeschiktheid van 62 

pct., met weerslag op de economische waarde van het slachtoffer", die verweer-
der geleden heeft ten gevolge van het wegverkeersongeval van 16 oktober 1994, 
waarvoor eiser volledig aansprakelijk is gesteld, met name bestaat in het verlies 
van het beroepsinkomen ten gevolge van die ongeschiktheid;

Overwegende dat het pensioenkapitaal dat aan verweerder door zijn werkge-
ver, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, is gestort ten gevolge 
van de voormelde blijvende ongeschiktheid, niet in aanmerking moet worden ge-
nomen om de schade uit die ongeschiktheid te vergoeden, wanneer dat pensioen-
kapitaal een onderscheiden, wettelijke oorzaak heeft van het misdrijf van onop-
zettelijke slagen of verwondingen, op grond waarvan eiser is veroordeeld, en niet 
strekt tot vergoeding van de door dat misdrijf aan verweerder berokkende scha-
de;

Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen "dat de berekening van 
die materiële schade [uit de blijvende ongeschiktheid] naar gemeen recht is ver-
schuldigd, onverminderd de toekenning [aan verweerder] van een statutair pensi-
oen, dat zijn oorzaak vindt in de statuten van de N.M.B.S.", zonder te onderzoe-
ken of de uitkering van dat pensioen ertoe strekte de schade te vergoeden die 
verweerder ten gevolge van het door eiser veroorzaakte ongeval had geleden, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schenden; 

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt om aan ver-
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weerder A.C. de bedragen van 1.478.825 frank van 5.819.537 frank te betalen, 
meer de compensatoire interest tegen de rentevoet van 5 pct. te rekenen van 10 
juni 1997;

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder A.C. in de helft van de kosten van eisers cassatiebe-

roep en laat laatstgenoemde in de andere helft van die kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep.

26 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Fettweis –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaat:  mr. De Bruyn.

Nr. 382

2° KAMER - 26 juni 2002

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE — 
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - MEMORIE - NIET IN DE TAAL VAN DE BESTREDEN BESLISSING - 
GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE - NIET IN DE TAAL VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN 
BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - BEVEL TOT 
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatie-
beroep in strafzaken die is opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslis-
sing1, wanneer eiser geen beroep heeft gedaan op de bijstand van een vertaler om zijn  
geschrift in de taal van die beslissing te stellen2. (Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

3º Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het  
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan 
meer3.

(S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0733.F)

1 Cass., 23 okt. 2001, A.R. P.01.1170.N, nr. 567.
2 Zie Cass., 9 okt. 1985, A.R. 4542, nr. 79, redenen; J. VELU en R. ERGEC, v° "Convention européenne 
des droits de l'homme", R.P.D.B., Aanv., d1, VII, Brussel, 1990, blz. 328, nr. 620. 
3 Cass. 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263; 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 19 april 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. Cassatiemiddelen
De tweede eiser stelt grieven voor in een geschrift, gesteld in het Servo-Kroa-

tisch.
IV. Beslissing van het Hof
(...);
B. Op het cassatieberoep van J.S.: 
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen 

eiser ingestelde strafvordering, te weten:
a. die welke hem vrijspreekt van de telastleggingen D1 en 2: 
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 

is;
b. die welke hem voor het overige veroordeelt: 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie van eiser, die in een 
andere taal is gesteld dan die van de bestreden beslissing, aangezien eiser geen 
beroep heeft gedaan op de hulp van een vertaler om zijn geschrift in de taal van 
die beslissing te stellen;

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding: 

Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens verwerping van het er-
tegen ingestelde cassatieberoep, in kracht van gewijsde gaat; dat, bijgevolg, het 
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder voorwerp is 
geworden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

26 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.



1606 HOF VAN CASSATIE Nr. 383 - 26.6.02 

Nr. 383

2° KAMER - 26 juni 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

1º en 2° Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest  
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen  
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op 
voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen1. (Artt. 135, 
§ 2, en 416, tweede lid Sv.)

3º en 4° Grieven, die betrekking hebben op het recht van verdediging, zoals het voor het  
vonnisgerecht en niet voor het onderzoeksgerecht uitgeoefend zal worden, doen geen  
aangifte van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die de verwijzingsbeschikking  
zelf zou aantasten in de zin van art. 135, §2 Sv.; het hoger beroep van de verdachte te-
gen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,  
is bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer het op dergelijke grieven steunt2. (Art. 135, § 2 Sv.)

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0866.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat,  krachtens  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 

Strafvordering, een inverdenkinggestelde slechts een onmiddellijk cassatieberoep 
kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uit-

1 Cass., 14 nov. 2000, A.R. P. 00.1382.N, nr. 621; 12 sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. 460; 12 feb. 
2002, A.R. P. 01.1448.N, nr. 98.
2 Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.1152.N, nr. 512.
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spraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, waar-
bij hij naar de correctionele rechtbank is verwezen, op voorwaarde dat hij tegen 
die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen;

Overwegende dat eiser, bij wege van conclusies die hij achtereenvolgens voor 
de raadkamer en voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft neergelegd, in 
substantie betoogde dat, enerzijds, een goede rechtsbedeling vereist dat hij pas na 
het afsluiten van de verschillende, thans tegen hem ingestelde onderzoeken naar 
de correctionele rechtbank zou worden verwezen, teneinde het vonnisgerecht toe 
te laten met een en dezelfde beslissing uitspraak te doen over het geheel van de 
telastleggingen, en dat, anderzijds, de door het openbaar ministerie gevorderde 
splitsing van de zaken "[eiser] in een bijzonder nadelige situatie zou brengen, 
aangezien slechts een gedeelte van het dossier bij de rechtbank aanhangig zou 
worden gemaakt, maar uiteraard het volledige dossier zou kunnen raadplegen";

Overwegende dat die grieven, die betrekking hebben op de uitoefening van het 
recht  van verdediging voor het vonnisgerecht en niet  voor het  onderzoeksge-
recht, geen aangifte doen van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid waar-
door de verwijzingsbeschikking zelf aangetast zou zijn in de zin van artikel 135, 
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering; dat, derhalve, het hoger beroep van ei-
ser, zoals het bestreden arrest beslist, niet behoort tot de gevallen waarin de wet 
de inverdenkinggestelde toestaat dat rechtsmiddel tegen de verwijzingsbeschik-
king aan te wenden;

Dat het cassatieberoep derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 384

2° KAMER - 26 juni 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - GRENZEN - FEIT NIET ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE 
PARTIJEN.

2º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - VERZOEK TOT BETICHTING VAN 
VALSHEID TOT STAVING VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING - 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK.

1º Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende of op algeme-
ne ervaring berustende feiten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens 
die niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten  
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de terechtzitting kennisgenomen heeft1.

2º De vordering tot betichting van valsheid, die ingesteld wordt tot staving van een cassa-
tieberoep, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de bestreden beslissing  
vernietigd wordt door het Hof1.

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF e.a. T. P.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop (vertaling): 

1. Tot staving van hun respectieve cassatieberoepen voeren de auditeur-generaal bij het 
Militair Gerechtshof twee en A.M. e.a., enerzijds, en de Stad Dinant, anderzijds, drie cas-
satiemiddelen aan.

In hun eerste middel betogen alle eisers dat de appèlrechters hun beslissing m.n. ge-
grond hebben op technische gegevens die zij buiten het debat hebben verkregen, welke 
niet aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen en geen algemeen bekende of op 
algemene ervaring berustende feiten zijn.

De andere middelen voeren de schending aan van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W., 
waarin de eisers het bestreden arrest verwijten de bewijskracht van de akten, te dezen de 
processen-verbaal, te miskennen.

Als zij gegrond zijn, kunnen alle middelen leiden tot vernietiging van de beslissing met 
verwijzing. Eerst moet dus het eerste middel worden onderzocht, en als dat niet gegrond 
is, de volgende middelen.

De vorderingen tot betichting van valsheid, die betrekking hebben op het door elke ei-
ser aangevoerde tweede middel, zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang als de eerste 
middelen gegrond zijn2. Als deze niet gegrond zijn, kunnen zij vooralsnog niet ontvanke-
lijk zijn bij gebrek aan belang, als de tweede middelen tot staving waarvan de eisers ze 
hebben ingesteld, zelf niet ontvankelijk zijn of naar recht falen of feitelijke grondslag mis-
sen, zelfs al wordt verondersteld dat het feit dat zij willen bewijzen vaststaat3.

2. In zijn eerste middel betoogt de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof dat het 
bestreden arrest zijn beslissing m.n. grondt op verschillende "algemeenheden over metha-
nol en de giftigheid ervan", die vermeld worden in "fiches" van respectievelijk - in het ar-
rest vermeld op bladzijden 23 en 24 - het "Institut National de recherche et de Sécurité" 
(I.N.R.S.) te Parijs en het "United States National Toxicology Program, Chemical Reposi-
tory", technische gegevens die door de appèlrechters op internet, buiten het debat, zijn 
verkregen.

In de uiteenzetting van het middel, en met verwijzing naar verschillende auteurs4, herin-
nert eiser eraan dat de rechter geen rekening kan houden met feitelijke gegevens waarover 

1 Zie concl. O.M. 
2 Cass., 3 nov. 1969 (A.C., 1970, 224); 6 maart 1984, A.R. 7595, nr. 377; 27 sept. 1989, A.R. 7343-
7494, nr. 59.
3 Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 1976, 646); 21 sept. 1999, A.R. P.98.1001.N, nr. 473.
4 R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Brussel, 1988, blz. 61, noot 261; R. DECLERCQ, Beginse-
len van strafrechtspleging, tweede uitg., Deurne, 1999, nr. 1033; A. DE NAUW, Les règles d'exclusion 
relatives à la preuve en procédure pénale belge,  Rev. dr. pén., 1990, blz. 715; F. DUMON,  Over de 
rechtsstaat, Rede uitgesproken door de heer procureur-generaal op de plechtige openingszitting van 
het Hof van Cassatie op 3 sept. 1979, nr. 23; D. HOLSTERS, Bewijsvoering in strafzaken en Bewijsmid-
delen in strafzaken, in Strafrecht en strafvordering, Commentaar, Kluwer rechtswet; PH. TRAEST., Het 
bewijs in strafzaken, Gent, 1992, nr. 732; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, derde uitg., Ant-
werpen-Apeldoorn, 1999, nr. 1363-1364, B. DE SMET, A.P.R., V° Deskundigenonderzoek in strafza-
ken, 2001, nr. 410.
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de partijen geen tegenspraak hebben gevoerd en waarvan hij slechts buiten de terechtzit-
ting heeft kunnen kennisnemen5.

Volgens die belangrijke regel kan de rechter zijn overtuiging alleen stoelen op gege-
vens die het voorwerp hebben uitgemaakt van een debat op tegenspraak, en moet hij de 
gegevens of bewijzen uitsluiten waarover de partijen niet vrij tegenspraak hebben kunnen 
voeren6.

Evenwel wordt aangenomen dat die regel de rechter niet belet zijn beslissing te gronden 
op algemeen bekende of op algemene ervaring berustende feiten, zonder deze aan de te-
genspraak van de partijen te onderwerpen7.

Zo heeft het Hof beslist dat noch het recht op tegenspraak van de partijen noch het recht 
van verdediging miskend worden, wanneer de rechter zijn beslissing niet grondt op per-
soonlijke kennis, maar op algemeen bekende omstandigheden8, of op uit de ervaring alge-
meen bekende feiten9, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een debat tussen de partij-
en10, of op gegevens die hem regelmatig zijn voorgelegd en op daaruit afgeleide algemeen 
bekende gegevens11, of op een persoonlijke beoordeling van de hem regelmatig voorge-
legde feiten en op de daaruit afgeleide algemeen bekende gegevens12 of op een vermoeden 
dat hij afleidt uit een algemeen bekende toestand die het voorwerp heeft uitgemaakt van 
een debat tussen de partijen13.

M.b.t. de begrippen van 'algemeen bekende omstandigheden' en 'gegevens uit algemene 
ervaring', heeft het Hof bvb. beslist dat de rechter wettig kan vaststellen dat het "van alge-
mene bekendheid is dat de veiligheidsgordel bij hevige zijdelingse aanrijdingen heel wat 
minder bescherming biedt dan bij frontale botsingen"14, en dat de rechter, door te verwij-
zen naar de "thans zeer ingewikkelde berekening van de belastingen", wettig steunt op een 
algemeen bekend feit, en niet op persoonlijke kennis15.

Zoals verweerder in zijn memorie van antwoord schrijft, heeft het Hof weliswaar aan-
genomen dat de rechter, door gebruik te maken van begrippen uit de vakliteratuur, zoals 
"de remweggrafiek van Devillers"16 en de "afstand tussen twee Belgische gemeenten, zo-
als die onder meer blijkt uit het Boek der wettelijke afstanden, door Houet en Claren"17, 
niet steunt op persoonlijke kennis of op gegevens die geen verband houden met het debat.

3. De vraag m.b.t. de karakteristieken en de giftigheid van methanol is voor de appèl-
rechters gedebatteerd op grond van verslagen en getuigenissen van deskundigen en tech-
nische raadgevers. Zij hield rechtstreeks verband met de beoordeling, door de appèlrech-
ters, van de bestanddelen van de aan verweerder ten laste gelegde moord.

Uit het bestreden arrest blijkt dat de appèlrechters, ondanks de aan de tegenspraak on-
derworpen deskundigenonderzoeken en getuigenissen, andere inlichtingen over methanol 

5 Cass., 6 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 277).
6 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 1999, blz. 730.
7 FR. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de Cassation, Brussel, 1966, nr. 75-78.
8 Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575.
9 Cass., 24 jan. 1995, A.R. P.94.1135.N, nr. 39, en de noot.
10 Cass., 28 juni 1971 (A.C., 1971, 1119); 10 nov. 1975 (A.C., 1976, 318) en 23 jan. 1980 (A.C., 
1979-80, nr. 306).
11 Cass., 1 feb. 1977 (A.C., 1977, 610); 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 281).
12 Cass., 22 juli 1975 (A.C., 1975, 1181); 23 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 137).
13 Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 109).
14 Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364.
15 Cass., 26 juni 1998, A.R. F.97.0109.F, nr. 346.
16 Cass., 6 okt. 1987, A.R. 1502, nr. 78.
17 Cass., 21 okt. 1988, A.R. 6050, nr. 106.
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hebben verkregen buiten de terechtzitting, te dezen de op internet geraadpleegde fiches 
die de partijen niet vrij hebben kunnen tegenspreken.

Die inlichtingen zijn in het arrest op de blz. 23 en 24 opgenomen onder "enkele alge-
mene inlichtingen over methanol en de giftigheid ervan". Hoewel ze afkomstig zijn van 
bijzonder gespecialiseerde bronnen, vormen ze noch algemeen bekende noch op de alge-
mene ervaring berustende feiten.

In tegenstelling tot de remweggrafiek van Devillers en het boek der wettelijke afstan-
den van Houet en Claren, die zonder twijfel deel uitmaken van de vakliteratuur, maar be-
grippen bevatten die zeker en beslist gekend zijn door een groot aantal personen18, bevat-
ten de fiches waaruit de appèlrechters de in het middel bedoelde inlichtingen hebben ge-
put - ook al zijn deze, zoals verweerder in zijn memorie van antwoord schrijft, dankzij de 
informatisering voor eenieder toegankelijk - zeer technische gegevens waarover een debat 
kan worden gevoerd.

Hoewel het Hof de afstand tussen twee Belgische gemeenten, zoals die in het boek van 
Houet en Claren vermeld staat, omschreven heeft als een "algemeen bekend feit" dat de 
rechter ambtshalve in aanmerking kan nemen19, kan het, te dezen, niet hetzelfde zeggen 
over de litigieuze gegevens over methanol.

4. In zijn memorie van antwoord betoogt verweerder dat de overwegingen van het be-
streden arrest die gegrond zijn op die inlichtingen betreffende methanol, overtollig zijn, en 
dat de grief waarin daarop kritiek wordt uitgeoefend, bijgevolg niet ontvankelijk is bij ge-
brek aan belang.

Op blz. 12 vermeldt het bestreden arrest dat "om te kunnen concluderen over de ge-
grondheid van de telastlegging van moord, achtereenvolgens de volgende bewijselemen-
ten moeten worden onderzocht:  ... (9) de aanwezigheid van methanol in het lichaam van 
de getroffenen".

Na de andere bewijselementen te hebben onderzocht, vermeldt het arrest op blz. 23, 
m.b.t. de aanwezigheid van methanol in het lichaam van de getroffenen, "enkele algemene 
inlichtingen m.b.t. methanol en de giftigheid ervan". In die algemene inlichtingen, die de 
appèlrechters in het tweede lid van blz. 23 omschrijven als "essentiële gegevens van de 
vragen m.b.t. de methanolvergiftiging van de getroffenen", zijn de betwiste inlichtingen 
opgenomen.

Op blz. 24, § 4, verwijzen de appèlrechters uitdrukkelijk naar die inlichtingen om het 
proces van biologische omvorming van methanol in het organisme te beschrijven. Verder 
in de tekst houden ze ermee rekening om hun beslissing te wijzen.

In de "algemene conclusie m.b.t. de telastlegging van moord", vermeldt het arrest op 
blz. 30 dat die conclusie is genomen "in het licht van het geheel van de voormelde bewijs-
elementen". Om hun beslissing met redenen te omkleden, hebben de appèlrechters dus 
m.n. rekening gehouden met de bewijselementen die zij hebben afgeleid uit de buiten de 
terechtzitting verkregen gegevens.

Na op blz. 33, § 3, van het arrest te hebben vermeld dat "het enige gegeven ten laste dat 
nog onderzocht moet worden, de aanwezigheid van methanol in het lichaam van de ge-
troffenen is", en, in § 4, dat "verschillende hypotheses onderzocht moeten worden, aange-
zien de mogelijke vergiftiging zowel ante mortem als post mortem kan zijn opgetreden...", 
beslissen de appèlrechters op blz. 35 van het arrest dat zij, bij gebrek aan bepaling, tijdens 

18 Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Parijs, onder het 
lemma "notoire": "qui est connu d'une manière sûre, certaine et par un grand nombre de personnes".
19 Cass., 21 okt. 1988, op. cit.
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de eerste autopsie, van de hoeveelheid mierenzuur in het lichaam van de getroffenen, niet 
over het absolute bewijs beschikken dat er tussen 5 en 10 september 1998 een omvorming 
van methanol heeft plaatsgegrepen, en niet kunnen uitsluiten dat de aangetroffen methanol 
niet aan een andere oorzaak te wijten is, zoals het gebruik van formolhoudende oplosmid-
delen bij het afleggen van de overledenen.

In tegenstelling tot wat verweerder betoogt, zijn de overwegingen van het bestreden ar-
rest m.b.t. methanol, die m.n. zijn afgeleid uit de buiten de terechtzitting verkregen inlich-
tingen, geenszins overtollig in de redenering die tot de beslissing van de appèlrechters 
heeft geleid.

Die redenering lijkt immers rekening te houden met het proces van omvorming van me-
thanol in het lichaam, zoals het op blz. 24, § 4, van het bestreden arrest is beschreven op 
grond van de door het middel betwiste inlichtingen, m.n. de tijd die methanol, in geval 
van inname, respectievelijk ante mortem en post mortem nodig heeft om in mierenzuur te 
worden omgevormd.

Bijgevolg heeft het Militair Gerechtshof zijn beslissing niet naar recht verantwoord en 
is het door elke eiser aangevoerde eerste middel m.i. gegrond.

Conclusie: Vernietiging met verwijzing.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0505.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 28 februari 2002 gewezen 

door het Militair Gerechtshof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
In naam van verweerder O.P. heeft Meester John Kirkpatrick een noot neerge-

legd in antwoord op de schriftelijke conclusies van het openbaar ministerie.
III. Cassatiemiddelen en vorderingen tot valsheidsincident
A. De auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof voert twee middelen aan: 
Eerste middel
Geschonden bepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 154, 189 en 190 van het Wetboek van Strafvordering;
- Algemeen beginsel van het recht op tegenspraak van het debat.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing met name op verschillende "algemeenheden 

over methanol en de giftigheid ervan", die, volgens de bewoordingen van het arrest zelf 
(bladzijden 23 en 24), vermeld worden in "fiches" van respectievelijk het "Institut Natio-
nal de Recherche et de Sécurité" (I.N.R.S.) te Parijs en het "United States National Toxi-
cology Program, Chemical Repository".

Grieven
Die technische gegevens zijn door de rechters buiten het debat verkregen en de partijen 
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hebben daarover geen tegenspraak kunnen voeren, hoewel de bepalingen en het beginsel 
die in het middel bedoeld worden, de rechter verbieden acht te slaan op zijn persoonlijke 
kennis, tenzij die kennis (quod non in casu) bestaat uit algemeen bekende of op uit de er-
varing algemeen bekende feiten.

Tweede middel
Geschonden bepalingen
- Artikelen 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, zoals het ter zitting is uitgesproken en zoals zijn minuut opnieuw 

zal moeten worden opgemaakt, "stelt vast (...) dat het personeel van het ziekenhuis Saint-
Jean te Dinant nooit opnieuw is gehoord" (bladzijde 34, (17)).

Grieven
Het proces-verbaal nr. 100062/99 van 13 januari 1999 van de B.O.B. van Dinant (blad-

zijden 546 en volgende van het voorafgaand onderzoek) bevat het verhoor van de ge-
naamde M.J., non en gepensioneerd verpleegster die in het voormelde ziekenhuis was te-
werkgesteld, en die ter uitvoering van het kantschrift van 8 januari 1999 van de onder-
zoeksmagistraat (bladzijde 545) is gehoord over het afleggen van S. en R.P. Aldus mis-
kent het arrest de bewijskracht van die akte.

B. De auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof heeft een vordering tot valsheidsin-
cident ingediend, dat aldus is gesteld: 

"In aansluiting op het tweede middel van de memorie die dagtekent van vandaag, en die 
de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof indient tot staving van zijn cassatiebe-
roep van 11 maart 2002 tegen het arrest van het Militair Gerechtshof van 28 februari 2002 
inzake de beklaagde (verweerder in cassatie) O.P., heeft de voormelde auditeur-generaal 
bij het Militair Gerechtshof [...] de eer bij [het] Hof een vordering aanhangig te maken, 
gegrond op de artikelen 917 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre die in 
strafzaken kunnen worden toegepast, en op het boek II, titel IV, hoofdstuk I, van het Wet-
boek van Strafvordering, en inzonderheid de artikelen 459, tweede lid, in fine, en 463, 
eerste lid, van dat wetboek.

Dat verzoekschrift strekt ertoe voor recht te horen zeggen dat de passage op bladzijde 
34, (17), van het arrest, 'stelt vast (...) dat het personeel van het ziekenhuis Saint-Jean te 
Dinant nooit opnieuw is gehoord' zo gelezen moet worden dat, overeenkomstig de uit-
spraak van dat arrest, 'is gehoord' terug in de plaats wordt gesteld van 'opnieuw is ge-
hoord'.

De juistheid van die dwaling wordt bewezen door het feit dat de eerste voorzitter van 
het Militair Gerechtshof, die deze kamer voorzat, onmiddellijk na de uitspraak van het ar-
rest, de magistraat van het openbaar ministerie, de advocaten van de beklaagde en van de 
burgerlijke partijen, en de journalisten die erom vroegen, een stuk van twintig bladzijden 
heeft overhandigd met als titel 'mondelinge noot', en waarvan de laatste regel op bladzijde 
17 wel degelijk de woorden 'dat het personeel van het ziekenhuis Saint-Jean te Dinant 
nooit is gehoord' bevat, zoals blijkt uit het hierbij gevoegd document, dat is overhandigd 
aan de voormelde magistraat van verzoekers dienst.

Met deze belangrijke aanwijzing als uitgangspunt zal dat feit bewezen kunnen worden 
door de verhoren en andere mogelijke onderzoeken die verricht zullen worden door een 
lid van het Hof, die door dat Hof met het oog op het onderzoek aangewezen zal worden.

Het belang van deze vordering bestaat erin dat het arrest, zoals die vordering het wil 
verbeteren, de bewijskracht van de akten miskent, zoals blijkt uit het tweede middel van 
de memorie waarbij het is gevoegd, wat volgens de te verbeteren tekst niet het geval is.
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Die vordering heeft echter geen belang meer, als [het] Hof recht doet op het eerste mid-
del, aangezien het tweede middel niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing of tot rui-
mere onrechtstreekse gevolgen voor de burgerlijke rechtsvorderingen [...].

Dit verzoekschrift stelt overigens de bedoelingen van de voorzitter, leden of griffier van 
het Militair Gerechtshof niet in vraag, maar oefent alleen kritiek uit op de materiële vast-
stelling van de tekst van het arrest".

C. De eisers A.M., P.M., A.B., P.M., L.M., Q.M., G.M. en V.B. voeren drie middelen 
aan: 

Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- Artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke 

rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 
mei 1981;

- Artikelen 153, 154, 189 en 190 van het Wetboek van Strafvordering;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- Algemeen rechtsbeginsel van het tegensprekelijk karakter van het debat voor de straf-

rechter.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet-bewezen moet worden verklaard", steunt het bestreden arrest - om het gegeven 
ten laste, met name de aanwezigheid van methanol in het lichaam van de slachtoffers, te 
verwerpen -, na erop te hebben gewezen (bladzijde 9) dat "de rechter, om over de straf-
vordering te beslissen, als feitelijk vermoeden acht kan slaan op alle gegevens die hem re-
gelmatig voorgelegd worden, die de partijen hebben kunnen tegenspreken en die hem ge-
loofwaardig genoeg schijnen om er zijn innerlijke overtuiging op te stoelen", op inlichtin-
gen over methanol en de giftigheid ervan, die de bodemrechters gedeeltelijk hebben ge-
haald uit de bij het strafdossier gevoegde verslagen van toxicologische deskundigen en die 
zij gedeeltelijk hebben verkregen op websites van het "Institut National de Recherche et 
de Sécurité" te Parijs en van de "United States National Toxicology Program Chemical 
Repository" (bladzijden 23 en 24).

Grieven
Het recht op een eerlijk proces, vastgelegd in de artikelen 6 van het Verdrag tot be-

scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14 van het Inter-
nationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten, impliceert dat de rechter 
zijn beslissing niet kan gronden op inlichtingen die hij verkregen heeft buiten het onder-
zoek en het debat, en die de partijen bijgevolg noch hebben kunnen onderzoeken noch 
hebben kunnen bespreken. Dat is a fortiori het geval, wanneer de rechter, op de terechtzit-
ting, deskundigen heeft gehoord van wie hij de inlichtingen had kunnen verkrijgen die hij 
buiten de terechtzitting heeft verzameld, na het debat te hebben afgesloten en de zaak in 
beraadslaging te hebben genomen, en die hij aan de tegenspraak van de partijen had kun-
nen voorleggen.

Te dezen blijkt uit het arrest dat het Militair Gerechtshof inlichtingen heeft ingewonnen 
over bepaalde karakteristieken van methanol en de giftigheid ervan, door op zijn minst 
twee bronnen op het Internet te raadplegen. Uit de processen-verbaal van de terechtzittin-
gen van het hof blijkt daarenboven dat het voormelde hof de door de onderzoeksmagi-
straat aangewezen of door de verdediging van de beklaagde gedagvaarde deskundigen als 
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getuigen heeft gehoord met betrekking tot de vragen die de aanwezigheid van methanol in 
de lichamen van de getroffenen had opgeroepen.

Door zijn beslissing te gronden op de aldus door dat hof verkregen inlichtingen, die niet 
aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen, heeft het Militair Gerechtshof zijn 
beslissing niet naar recht verantwoord dat "niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat 
de aanwezigheid van methanol in het bloed niet aan een andere oorzaak te wijten is" (dan 
de opzettelijke toediening door en op initiatief van verweerder) "of uit een samengaan van 
verschillende andere oorzaken, zoals het gebruik van formolhoudende oplosmiddelen bij 
het afleggen van de overledenen en/of de andere, hierboven bedoelde procédés" (bladzij-
den 35-36).

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet bewezen moet worden verklaard", beslist het bestreden arrest, zoals het is uitge-
sproken en bijgevolg bestaat en voor de partijen geldt, dat niet kan worden uitgesloten dat 
de in de lichamen van de slachtoffers aangetroffen methanol "het gevolg kan zijn van het 
gebruik van formol tussen 5 en 10 september 1998 door, met name, het personeel van het 
ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant", en die beoordeling grondt op de vaststelling, die op 
basis van de in hoger beroep verkregen inlichtingen is gemaakt, "dat het personeel van het 
ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord, terwijl de getuigen Y.H. en T.d.D. 
op de terechtzitting van het [Militair Gerechts]hof van 10 januari 2002 verklaard hebben 
dat de aflegging van de kinderen was verricht toen zij zich op 7 september 1998 bij dat 
ziekenhuis hadden aangemeld" (bladzijde 34, § 17).

Grieven
De bewijskracht van een akte wordt miskend wanneer, inzonderheid, de bodemrechter 

het bestaan van de in de akte vervatte vermeldingen ontkent.
Onder  de in  hoger  beroep verzamelde gegevens bevond zich het proces-verbaal  nr. 

100062/99 van 13 januari 1999 van het verhoor, door de B.O.B. te Dinant, van mevrouw 
M.J., non en gepensioneerd verpleegster die in het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant had 
gewerkt, en die het volgende heeft verklaard:  "... Op zaterdag 5 september 1998 ben ik in 
de late namiddag, rond 18 uur, opgeroepen om me te ontfermen over de ouders van twee 
verdronken kinderen. Toen ik in het ziekenhuis aankwam, lagen de kinderen in het mortu-
arium. (...) De volgende dag (...) heb ik, met de hulp van een verpleger, de lichamen in 
een bed geplaatst (...) zo hebben we de kinderen kunnen aankleden (...). Op uw vraag of er 
producten zijn aangewend, antwoord ik dat dit in mijn aanwezigheid niet is geschied" 
(stukken 546 tot 550).

Uit het verband tussen die verklaring, zoals zij is opgetekend, en de in het middel weer-
gegeven bewoordingen van het arrest, volgt dat het Militair Gerechtshof de bewijskracht 
van het proces-verbaal nr. 100062/99 miskent door vast te stellen "dat het personeel van 
het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord".

Derde middel
Geschonden wetsbepalingen 
- Artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet bewezen moet worden verklaard", beslist het bestreden arrest dat niet kan wor-
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den uitgesloten dat de in de lichamen van de slachtoffers aangetroffen methanol "het ge-
volg kan zijn van het gebruik van formol tussen 5 en 10 september 1998 door, met name, 
het personeel van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant", en die beoordeling grondt op 
de omstandigheid dat "de heer G. C., verantwoordelijke van het mortuarium van de 'Clini-
ques universitaires' (U.C.L.) van Mont-Godinne, te Yvoir, 'niet denkt' dat de lichamen een 
formolgeur vertoonden toen zij op 10 september 1998 zijn binnengebracht".

Grieven
De bewijskracht van een akte wordt miskend wanneer, inzonderheid, de bodemrechter 

de akte beweringen, vaststellingen of vermeldingen toeschrijft die zij niet bevat.
Tijdens zijn enig verhoor door de rijkswacht van Dinant, op 28 juni 2000, heeft de heer 

G. C. aan de onderzoekers verklaard:  "Ik ben de verantwoordelijke van het mortuarium 
van het ziekenhuis U.C.L.-Mont-Godinne' en in die hoedanigheid help ik de wetsgenees-
heren bij de lijkschouwingen. Ik herinner mij dat ik deelgenomen heb aan de lijkschou-
wing van de lichamen van P. S. en P. R. begin september 1998. De lichamen zijn bij ons 
binnengebracht door de begrafenisonderneming L. te Salzinnes (...). Ik verklaar dat de be-
grafenisonderneming geen enkel product op de lichamen of in de kisten heeft geplaatst 
voordat  de  lijkschouwingen  zijn  verricht  (...)"  (proces-verbaal  nr.  101021/00,  stukken 
1166-1174).

Het bestreden arrest beslist dat die getuige "niet denkt" dat de lichamen bij hun aan-
komst op 10 september 1998 een formolgeur vertoonden, en geeft aan zijn verklaring een 
bewering of mening die zij niet bevat, en verleent haar bijgevolg een draagwijdte die niet 
verenigbaar is met de door de getuige gebruikte bewoordingen.

D. De eisers A. M., P. M., A. B., P. M., L.M., Q. M., G.M. en V. B. hebben een vorde-
ring tot valsheidsincident neergelegd, die aldus is gesteld: 

"Bij een ter griffie van het Militair Gerechtshof gedane verklaring van 12 maart 2002, 
hebben [de verzoekers] cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat op 28 februari 2002 
door de bestendige Franse kamer van dat hof is gewezen in hun zaak en in die van de heer 
O.P., beroepsonderofficier, wonende te .... (....), ..., straat .. ...(beklaagde), van het open-
baar ministerie en van de Stad Dinant, vertegenwoordigd door haar college van burge-
meester en schepenen, gehuisvest te 5500 Dinant, 112, rue Grande (burgerlijke partij).

Het tweede middel tot staving van hun cassatieberoep voert de miskenning aan van de 
bewijskracht van het proces-verbaal nr. 100062/99 van 13 januari 1999, dat het stuk 546 
tot 550 van het strafdossier vormt en de verklaringen bevat die mevrouw M. J., non en ge-
pensioneerd verpleegster van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant, aan de B.O.B. van 
Dinant heeft afgelegd. Het middel betoogt dat het arrest, op grond 'dat het personeel van 
het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord', aldus gewezen het bestaan ont-
kent van de vermeldingen die in het proces-verbaal van het voormelde verhoor zijn opge-
nomen en, bijgevolg, de bewijskracht van die akten miskent.

De minuut van het arrest stemt evenwel niet overeen met het arrest, zoals het is uitge-
sproken. Op bladzijde 34, paragraaf (17), kan immers worden gelezen dat 'het hof vaststelt 
(...) dat het personeel van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit opnieuw is ge-
hoord'.

Als de minuut van een arrest of een vonnis niet overeenstemt met de uitspraak, kunnen 
de partijen die hierbij belang hebben, een valsheidsvordering ertegen in te stellen (...).

Zonder de bedoelingen in vraag te stellen van degenen die de minuut van het bestreden 
arrest hebben opgemaakt en ondertekend, willen de verzoekers de valsheid van de hierbo-
ven bedoelde en in die minuut vervatte vaststelling bewijzen en stellen zij hiertoe, door 
middel van dit verzoekschrift, een vordering tot valsheidsincident in overeenkomstig de 
artikelen 907 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en 459, 460 en 463 van het Wet-
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boek van Strafvordering. Zoals [het] Hof op 20 november 1972 heeft beslist, moet het 
verzoekschrift  op grond waarvan een partij  in  strafzaken een authentieke akte van de 
rechtspleging van valsheid beticht, zoals te dezen het geval is, niet worden betekend aan 
de tegenpartij en moet deze niet worden aangemaand te verklaren of zij zich van die akte 
wil bedienen; die akte kan immers niet uit het debat worden geweerd en de vormvereisten, 
bedoeld in de artikelen 908 tot 910 van het Gerechtelijk Wetboek en 458-459 van het 
Wetboek van Strafvordering, hebben bijgevolg geen enkele bestaansreden [...].

Te dezen vloeit de niet-overeenstemming van de minuut van het arrest, zoals het is uit-
gesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2002, hieruit voort dat de eerste 
voorzitter van het Militair  Gerechtshof, die de kamer voorzat,  onmiddellijk na de uit-
spraak van de beslissing, de magistraat die het openbaar ministerie waarnam, de advocaat 
van de verzoekers, Mr Georges-Henri Beauthier, de advocaten van de andere partijen en 
de journalisten die het wensten, een document heeft overgelegd met als titel 'mondelinge 
noot', waarin de redenen van het net daarvóór uitgesproken arrest waren weergegeven. Op 
bladzijde 17 van dat stuk valt in paragraaf (17) te lezen dat 'het Hof vaststelt dat het perso-
neel van het ziekenhuis Saint-Vincent' te Dinant nooit is gehoord'.

De verzoekers voegen bij hun verzoekschrift het exemplaar van de 'mondelinge noot' 
die aan hun raadsman is overhandigd.

De waarheid van het feit dat de aangevoerde valsheid vormt, kan daarenboven worden 
bewezen door het verhoor van de magistraten, leden van het rechtscollege, griffier en ad-
vocaten van de partijen die de terechtzitting van het Militair Gerechtshof van 28 februari 
2002 hebben bijgewoond, waarop het arrest is uitgesproken.

Om die redenen,
concluderen de ondergetekende eisers tot valsheid en, samen met hen, de advocaat bij 

het Hof van Cassatie [Philippe Gérard], dat het U behage [...] de vordering tot valsheidsin-
cident aan te nemen, en, na onderzoek van de valsheid en, meer bepaald, een onderzoek 
naar de waarheid van het vooropgestelde feit te hebben bevolen, en, na dat onderzoek te 
hebben verricht, de vordering tot valsheidsincident gegrond te verklaren en, als naar recht, 
uitspraak te doen over de kosten van het incident."

E. De eiseres Stad Dinant voert drie middelen aan: 
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- Artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke 

rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 
mei 1981;

- Artikelen 153, 154, 189 en 190 van het Wetboek van Strafvordering;
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- Algemeen rechtsbeginsel van het tegensprekelijk karakter van het debat voor de straf-

rechter.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet-bewezen moet worden verklaard", steunt het bestreden arrest - om het gegeven 
ten laste, met name de aanwezigheid van methanol in het lichaam van de slachtoffers, te 
verwerpen -, na erop te hebben gewezen (bladzijde 9) dat "de rechter, om over de straf-
vordering te beslissen, als feitelijk vermoeden acht kan slaan op alle gegevens die hem re-
gelmatig voorgelegd worden, die de partijen hebben kunnen tegenspreken en die hem ge-
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loofwaardig genoeg schijnen om er zijn innerlijke overtuiging op te stoelen", op inlichtin-
gen over methanol en de giftigheid ervan, die de bodemrechters gedeeltelijk hebben ge-
haald uit de bij het strafdossier gevoegde verslagen van toxicologische deskundigen en die 
zij gedeeltelijk hebben verkregen op websites van het "Institut National de Recherche et 
de Sécurité" te Parijs en van de "United States National Toxicology Program Chemical 
Repository" (bladzijden 23 en 24).

Grieven
Het recht op een eerlijk proces, vastgelegd in de artikelen 6 van het Verdrag tot be-

scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14 van het Inter-
nationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten, impliceert dat de rechter 
zijn beslissing niet kan gronden op inlichtingen die hij verkregen heeft buiten het onder-
zoek en het debat, en die de partijen bijgevolg noch hebben kunnen onderzoeken noch 
hebben kunnen bespreken. Dat is a fortiori het geval, wanneer de rechter, op de terechtzit-
ting, deskundigen heeft gehoord van wie hij de inlichtingen had kunnen verkrijgen die hij 
buiten de terechtzitting heeft verzameld, na het debat te hebben afgesloten en de zaak in 
beraadslaging te hebben genomen, en die hij aan de tegenspraak van de partijen had kun-
nen voorleggen.

Te dezen blijkt uit het arrest dat het Militair Gerechtshof inlichtingen heeft ingewonnen 
over bepaalde karakteristieken van methanol en de giftigheid ervan, door op zijn minst 
twee bronnen op het Internet te raadplegen. Uit de processen-verbaal van de terechtzittin-
gen van het hof blijkt daarenboven dat het voormelde hof de door de onderzoeksmagi-
straat aangewezen of door de verdediging van de beklaagde gedagvaarde deskundigen als 
getuigen heeft gehoord met betrekking tot de vragen die de aanwezigheid van methanol in 
de lichamen van de getroffenen had opgeroepen.

Door zijn beslissing te gronden op de aldus door dat hof verkregen inlichtingen, die niet 
aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen, heeft het Militair Gerechtshof zijn 
beslissing niet naar recht verantwoord dat "niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat 
de aanwezigheid van methanol in het bloed niet aan een andere oorzaak te wijten is" (dan 
de opzettelijke toediening door en op initiatief van verweerder) "of uit een samengaan van 
verschillende andere oorzaken, zoals het gebruik van formolhoudende oplosmiddelen bij 
het afleggen van de overledenen en/of de andere, hierboven bedoelde procédés" (bladzij-
den 35-36).

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet bewezen moet worden verklaard", beslist het bestreden arrest, zoals het is uitge-
sproken en bijgevolg bestaat en voor de partijen geldt, dat niet kan worden uitgesloten dat 
de in de lichamen van de slachtoffers aangetroffen methanol "het gevolg kan zijn van het 
gebruik van formol tussen 5 en 10 september 1998 door, met name, het personeel van het 
ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant", en die beoordeling grondt op de vaststelling, die op 
basis van de in hoger beroep verkregen inlichtingen is gemaakt, "dat het personeel van het 
ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord, terwijl de getuigen Y.H. en T.d.D. 
op de terechtzitting van het [Militair Gerechts]hof van 10 januari 2002 verklaard hebben 
dat de aflegging van de kinderen was verricht toen zij zich op 7 september 1998 bij dat 
ziekenhuis hadden aangemeld" (bladzijde 34, § 17).

Grieven
De bewijskracht van een akte wordt miskend wanneer, inzonderheid, de bodemrechter 
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het bestaan van de in de akte vervatte vermeldingen ontkent.
Onder  de in  hoger  beroep verzamelde gegevens bevond zich het proces-verbaal  nr. 

100062/99 van 13 januari 1999 van het verhoor, door de B.O.B. te Dinant, van mevrouw 
M.J., non en gepensioneerd verpleegster die in het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant had 
gewerkt, en die het volgende heeft verklaard:  "... Op zaterdag 5 september 1998 ben ik in 
de late namiddag, rond 18 uur, opgeroepen om me te ontfermen over de ouders van twee 
verdronken kinderen. Toen ik in het ziekenhuis aankwam, lagen de kinderen in het mortu-
arium. (...) De volgende dag (...) heb ik, met de hulp van een verpleger, de lichamen in 
een bed geplaatst (...) zo hebben we de kinderen kunnen aankleden (...). Op uw vraag of er 
producten zijn aangewend, antwoord ik dat dit in mijn aanwezigheid niet is geschied" 
(stukken 546 tot 550).

Uit het verband tussen die verklaring, zoals zij is opgetekend, en de in het middel weer-
gegeven bewoordingen van het arrest, volgt dat het Militair Gerechtshof de bewijskracht 
van het proces-verbaal nr. 100062/99 miskent door vast te stellen "dat het personeel van 
het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord".

Derde middel
Geschonden wetsbepalingen 
- Artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om zijn beslissing te verantwoorden dat "de telastlegging van moord ten genoege van 

recht niet bewezen moet worden verklaard", beslist het bestreden arrest dat niet kan wor-
den uitgesloten dat de in de lichamen van de slachtoffers aangetroffen methanol "het ge-
volg kan zijn van het gebruik van formol tussen 5 en 10 september 1998 door, met name, 
het personeel van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant", en die beoordeling grondt op 
de omstandigheid dat "de heer G. C., verantwoordelijke van het mortuarium van de 'Clini-
ques universitaires' (U.C.L.) van Mont-Godinne, te Yvoir, 'niet denkt' dat de lichamen een 
formolgeur vertoonden toen zij op 10 september 1998 zijn binnengebracht".

Grieven
De bewijskracht van een akte wordt miskend wanneer, inzonderheid, de bodemrechter 

de akte beweringen, vaststellingen of vermeldingen toeschrijft die zij niet bevat.
Tijdens zijn enig verhoor door de rijkswacht van Dinant, op 28 juni 2000, heeft de heer 

G. C. aan de onderzoekers verklaard:  "Ik ben de verantwoordelijke van het mortuarium 
van het ziekenhuis U.C.L.-Mont-Godinne' en in die hoedanigheid help ik de wetsgenees-
heren bij de lijkschouwingen. Ik herinner mij dat ik deelgenomen heb aan de lijkschou-
wing van de lichamen van P. S. en P. R. begin september 1998. De lichamen zijn bij ons 
binnengebracht door de begrafenisonderneming L. te Salzinnes (...). Ik verklaar dat de be-
grafenisonderneming geen enkel product op de lichamen of in de kisten heeft geplaatst 
voordat  de  lijkschouwingen  zijn  verricht  (...)"  (proces-verbaal  nr.  101021/00,  stukken 
1166-1174).

Het bestreden arrest beslist dat die getuige "niet denkt" dat de lichamen bij hun aan-
komst op 10 september 1998 een formolgeur vertoonden, en geeft aan zijn verklaring een 
bewering of mening die zij niet bevat, en verleent haar bijgevolg een draagwijdte die niet 
verenigbaar is met de door de getuige gebruikte bewoordingen.

F. De eiseres Stad Dinant heeft een vordering tot valsheidsincident ingesteld, gesteld 
als volgt: 

"Bij een ter griffie van het Militair Gerechtshof gedane verklaring van 12 maart 2002, 
heeft [de Stad Dinant] cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat op 28 februari 2002 
door de bestendige Franse kamer van dat hof is gewezen in hun zaak en in die van de heer 
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O.P., beroepsonderofficier, wonende te .... (....), ..., straat .. ...(beklaagde), van het open-
baar ministerie en van mevrouw A.M., de heer P.M., mevrouw A.B., mevrouw P.M., me-
vrouw L.M., de heer Q.M., de heer G.M., de heer V.B. (burgerlijke partijen).

Het tweede middel tot staving van hun cassatieberoep voert de miskenning aan van de 
bewijskracht van het proces-verbaal nr. 100062/99 van 13 januari 1999, dat het stuk 546 
tot 550 van het strafdossier vormt en de verklaringen bevat die mevrouw M. J., non en ge-
pensioneerd verpleegster van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant, aan de B.O.B. van 
Dinant heeft afgelegd. Het middel betoogt dat het arrest, op grond 'dat het personeel van 
het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit is gehoord', aldus gewezen het bestaan ont-
kent van de vermeldingen die in het proces-verbaal van het voormelde verhoor zijn opge-
nomen en, bijgevolg, de bewijskracht van die akten miskent.

De minuut van het arrest stemt evenwel niet overeen met het arrest, zoals het is uitge-
sproken. Op bladzijde 34, paragraaf (17), kan immers worden gelezen dat 'het hof vaststelt 
(...) dat het personeel van het ziekenhuis Saint-Vincent te Dinant nooit opnieuw is ge-
hoord'.

Als de minuut van een arrest of een vonnis niet overeenstemt met de uitspraak, kunnen 
de partijen die hierbij belang hebben, een valsheidsvordering ertegen in te stellen (...).

Zonder de bedoelingen in vraag te stellen van degenen die de minuut van het bestreden 
arrest hebben opgemaakt en ondertekend, wil verzoekster de valsheid van de hierboven 
bedoelde en in die minuut vervatte vaststelling bewijzen en stellen zij hiertoe, door middel 
van dit verzoekschrift, een vordering tot valsheidsincident in overeenkomstig de artikelen 
907 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en 459, 460 en 463 van het Wetboek van 
Strafvordering. Zoals [het] Hof op 20 november 1972 heeft beslist, moet het verzoek-
schrift op grond waarvan een partij in strafzaken een authentieke akte van de rechtsple-
ging van valsheid beticht, zoals te dezen het geval is, niet worden betekend aan de tegen-
partij en moet deze niet worden aangemaand te verklaren of zij zich van die akte wil be-
dienen; die akte kan immers niet uit het debat worden geweerd en de vormvereisten, be-
doeld in de artikelen 908 tot 910 van het Gerechtelijk Wetboek en 458-459 van het Wet-
boek van Strafvordering, hebben bijgevolg geen enkele bestaansreden [...].

Te dezen vloeit de niet-overeenstemming van de minuut van het arrest, zoals het is uit-
gesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2002, hieruit voort dat de eerste 
voorzitter van het Militair  Gerechtshof,  die de kamer voorzat,  onmiddellijk na de uit-
spraak van de beslissing, de magistraat die het openbaar ministerie waarnam, de advocaat 
van de verzoekers, Mr Georges-Henri Beauthier, de advocaten van de andere partijen en 
de journalisten die het wensten, een document heeft overgelegd met als titel 'mondelinge 
noot', waarin de redenen van het net daarvóór uitgesproken arrest waren weergegeven. Op 
bladzijde 17 van dat stuk valt in paragraaf (17) te lezen dat 'het Hof vaststelt dat het perso-
neel van het ziekenhuis Saint-Vincent' te Dinant nooit is gehoord'.

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift het exemplaar van de 'mondelinge noot' die 
aan hun raadsman is overhandigd.

De waarheid van het feit dat de aangevoerde valsheid vormt, kan daarenboven worden 
bewezen door het verhoor van de magistraten, leden van het rechtscollege, griffier en ad-
vocaten van de partijen die de terechtzitting van het Militair Gerechtshof van 28 februari 
2002 hebben bijgewoond, waarop het arrest is uitgesproken.

Om die redenen,
concludeert eiseres tot valsheid en, samen met haar, de advocaat bij het Hof van Cassa-

tie [Antoine De Bruyn], dat het U behage [...] de vordering tot valsheidsincident aan te ne-
men, en, na onderzoek van de valsheid en, meer bepaald, een onderzoek naar de waarheid 
van het vooropgestelde feit te hebben bevolen, en, na dat onderzoek te hebben verricht, de 
vordering tot valsheidsincident gegrond te verklaren en, als naar recht, uitspraak te doen 
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over de kosten van het incident." 
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof: 
Over het eerste middel: 
Overwegende dat de strafrechter zijn overtuiging wel kan stoelen op algemeen 

bekende of op algemene ervaring berustende feiten, maar zijn beslissing niet kan 
gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegenspraak 
van de partijen en waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft;

Overwegende dat het bestreden arrest, onder de titel "enkele algemeenheden 
over methanol en de giftigheid ervan", met name is gegrond op toxicologische fi-
ches die gepubliceerd zijn door de "Institut National de Recherche et de Sécurité 
à Paris", uitgave 1997, en op een fiche van de "United States National Toxicolo-
gy Program, Chemical Repository"; dat het, met verwijzing naar een van die fi-
ches,  als  vaststaand aanmerkt  dat  "de  aanwezigheid  van  methanal  (synoniem 
voor formaldehyde), wegens zijn grote chemische reactiviteit en zijn snelle oxi-
datie in mierenzuur, nooit duidelijk is vastgesteld" (bladzijde 24, punt (4), van 
het arrest); dat de vermeldingen van dat arrest, die gegrond zijn op die fiches, 
niet aangemerkt kunnen worden als algemeen bekende technische gegevens, en 
verband houden met de beoordeling, door de appèlrechters, van de voor hen ge-
debatteerde vraag of, gezien de verslagen van de deskundigen of van de techni-
sche raadgevers, de aanwezigheid van methanol in de lichamen van de getroffe-
nen, een gegeven ten laste in de telastlegging van moord, waarvoor eiser terecht-
stond, het gevolg was van een inname ante mortem of van een besmetting post 
mortem;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voormelde fiches, net als die verslagen van deskundigen of techni-
sche raadgevers, zijn voorgelegd aan de tegenspraak van de partijen; dat het Mi-
litair Gerechtshof zijn beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
Over het tweede middel: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van dat middel, dat niet 

kan leiden tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing;
B. Over de door de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof ingestelde 

vordering tot valsheidsincident: 
Overwegende dat de vordering die is ingediend "in aansluiting op het tweede 

middel" dat door die eiser is aangevoerd, niet ontvankelijk is bij gebrek aan be-
lang;

C. Op de cassatieberoepen van A.M., P. M., A. B., P.M., L.M., Q. M., G. M. 
en V.B.: 

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van A. M., P. M. en A. B., uitspraak doen over het 
beginsel van de aansprakelijkheid, en tegen de beslissingen over de rechtsvorde-
ringen van P. M., L. M., Q. M., G. M. en V. B.: 
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Over het eerste middel: 
Overwegende dat uit het hiervoor gegeven antwoord op het soortgelijke, door 

de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof gegeven eerste middel dat het 
middel, in diezelfde mate, gegrond is;

Over het tweede en het derde middel: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van die middelen, die 

niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging;
2. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de 

burgerlijke rechtsvorderingen van A. M., P. M. en A.B., uitspraak doen over de 
omvang van de schade: 

Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening, zonder erin te 
berusten, op grond dat die beslissingen geen eindbeslissing zijn;

Overwegende dat, niettegenstaande die afstanden, de vernietiging, wat het be-
ginsel van de aansprakelijkheid betreft, van de beslissingen over die burgerlijke 
rechtsvorderingen, de vernietiging meebrengt van de beslissingen die op diezelf-
de rechtsvorderingen met betrekking tot de schade zijn gewezen en het gevolg 
ervan zijn;

D. Over de vordering tot valsheidsincident van de eisers A.M., P.M., A. B., P. 
M., L. M., Q. M., G. M. et V. B.: 

Overwegende dat de vordering tot valsheidsincident, die verband houdt met 
het door hen aangevoerde tweede middel, wegens de hierna te wijzen vernieti-
ging van de beslissingen over de door die eisers ingestelde burgerlijke rechtsvor-
deringen, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

E. Op het cassatieberoep van de Stad Dinant: 
Over het eerste middel: 
Overwegende dat uit het hiervoor gegeven antwoord op het eerste, gelijksoor-

tige middel van de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof, blijkt dat het 
middel in dezelfde mate gegrond is;

Over het tweede en derde middel: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van die middelen, die 

niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging;
F. Over de vordering tot valsheidsincident van de eiseres Stad Dinant: 
Overwegende dat de vordering tot valsheidsincident, die verband houdt met 

het door haar aangevoerde tweede middel, wegens de hierna uit te spreken ver-
nietiging van de beslissing over de door die eiseres ingestelde burgerlijke rechts-
vordering, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

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

nietigde arrest;
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Veroordeelt verweerder in de kosten van de cassatieberoepen;
Laat de kosten van de vordering tot valsheidsincident van de auditeur-generaal 

bij het Militair Gerechtshof ten laste van de Staat;
Veroordeelt verweerder in de kosten van de vorderingen tot valsheidsincident 

van A.M., P.M., A. B., P.M., L. M., Q.M., G. M. en V. B., alsook van de Stad 
Dinant;

Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Militair Gerechtshof. 

26 juni 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Kirkpatrick, Gérard en De Bruyn.

Nr. 385

1° KAMER - 27 juni 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - AANSLAG 
OP NAAM VAN EEN ECHTGENOOT - GEEN BEZWAAR DOOR ANDERE ECHTGENOOT - INVORDERING - 
RECHT VAN VERDEDIGING.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING - AANSLAG OP NAAM VAN EEN 
ECHTGENOOT - GEEN BEZWAAR DOOR ANDERE ECHTGENOOT - RECHT VAN VERDEDIGING.

1º en 2° De belasting kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan de-
gene op wiens naam de belasting is vastgesteld, behalve wanneer deze aantoont dat hij  
zich in één van de vier gevallen van art. 394 § 1 W.I.B. 1992 bevindt, voor zover die be-
lasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten en zonder dat de  
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op wiens  
naam de belasting niet gevestigd is in het gedrang komt: deze kan, als beslagene, welis-
waar aanvoeren dat zijn recht van verdediging geschonden is, maar kan dit niet uitslui-
tend laten berusten op de stelling dat hij geen bezwaar heeft aangetekend tegen een  
aanslag en dit thans niet meer zou kunnen doen1. (Artt. 366 en 394, § 1, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën T. P.)

De advocaat-generaal Ph. Goeminne heeft in substantie gezegd:
Voor het aanslagjaar 1983 werden, in hoofde van K.F., een aanslag in de bedrijfsvoorheffing en 

een verkeersbelasting ingekohierd.
Op dat ogenblik leefde hij, sinds 1980, feitelijk gescheiden van zijn echtgenote P.M., huidige ver-

weerster: hun huwelijk werd door echtscheiding ontbonden op 10 april 1990.
Wegens gebrek aan betaling werd door de administratie op 3 maart 1989 een dwangbevel aan ver-

weerster betekend, waartegen zij blijkbaar geen verzet aantekende.
Toen het dwangbevel haar evenwel op 10 december 1993 opnieuw werd betekend, tekende zij wel 

verzet aan bij de beslagrechter.
Deze verklaarde het verzet gegrond in die zin dat het dwangbevel zonder enig juridisch gevolg ten 

opzichte van verweerster zal blijven, daar haar rechten van verdediging werden geschonden ingevol-
ge de feitelijke onmogelijkheid in haren hoofde om bezwaar aan te tekenen tegen de gevestigde aan-

1 Zie  Cass.,  27  nov.  1992,  A.R.  7706,  A.C.  1991-92,  nr.  757  en  Cass.,  21  okt.  1994,  A.R. 
C.92.8237.N, A.C. nr. 446.
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slagen.
Deze beschikking werd door het bestreden arrest bevestigd op grond van de vaststelling dat - zoals 

werd gesteld door het Arbitragehof in zijn arrest van 27 juni 1996 - het gelijkheidsbeginsel en dus 
ook de rechten van verdediging werden geschonden door het feit dat art. 366 W.I.B. 1992 het recht 
om bezwaar in te dienen tegen een gevestigde aanslag slechts toekent aan de belastingplichtige op 
wiens naam de aanslag is gevestigd, maar niet aan derden, die zoals de feitelijk gescheiden echtge-
noot, kunnen gehouden zijn tot betaling van de belastingsschuld van degene op wiens naam de aan-
slag gevestigd is.

De voorziening laat  gelden dat  de omstandigheid dat  een belastingplichtige - in casu verweer-
ster -niet over de vereiste gegevens beschikt om haar bezwaarschrift tegen bepaalde aanslagen te mo-
tiveren, niet tot gevolg kan hebben dat het beslag dat de administratie op grond van niet betwiste aan-
slagen heeft gelegd, nietig is en dat een dwangbevel dat regelmatig is betekend, niet mag worden ten 
uitvoer gelegd.

Bovendien laat zij gelden dat de omstandigheid dat een belastingplichtige, zoals verweerster, niet 
over de mogelijkheid beschikt om bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag die op naam van 
haar echtgenoot, van wie zij feitelijk gescheiden leeft, is gevestigd en welke belastingschuld zij op 
grond van de artt. 394, § 1, W.I.B. 1992, 1414 en 1440 B.W. is gehouden te voldoen, evenmin tot ge-
volg kan hebben dat een dwangbevel dat haar regelmatig m.b.t. deze belastingschuld werd betekend, 
niet lastens haar mag worden ten uitvoer gelegd.

Of de echtgenote aldus al dan niet bezwaar kon indienen tegen die gevestigde aanslagen is, vol-
gens de voorziening, niet relevant, nu het indienen van een bezwaar, cfr art.409 W.I.B. 1992 geen 
hinderpaal vormt voor de tenuitvoerlegging.

De voorziening komt mij gegrond voor en ligt overigens volledig in de lijn van de arresten van het 
Hof dd. 27/11/19922 en 21/10/19943.

Inderdaad stelt art. 394, § 1, W.I.B. 1992 dat de belasting of het gedeelte van de belasting in ver-
band met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten,alsook de voorheffing ingekohierd op 
naam van één van hen, mogen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogenstelsel, worden ver-
haald op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten, en art.1414 B.W. be-
paalt dat "Gemeenschappelijke schulden kunnen zowel verhaald worden op het eigen vermogen van 
elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen", en art. 1440 B.W. stelt tenslotte dat 
"Elk der echtgenoten staat met als zijn goederen in voor de gemeenschappelijke schulden die over-
blijven na de verdeling" //ingevolge echtscheiding//.

Bovendien bepaalt art. 409 W.I.B. 1992 dat, zelfs in geval van bezwaar, de betwiste aanslag het 
voorwerp kan zijn van bewarende beslagen, van middelen tot tenuitvoerlegging of van alle andere 
maatregelen, welk ertoe strekken de invordering te waarborgen.

Op te merken valt dat het arrest van het Arbitragehof dd. 27 juni 19964, naar hetwelk het bestreden 
arrest verwees, wel tot het besluit kwam dat art.366 W.I.B. 1992 (ex art. 267 W.I.B.) het art. 10 Gw. 
schendt in zoverre het slechts een recht van bezwaar toekent aan de belastingplichtige ten name van 
wie de aanslag gevestigd is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie 
de aanslag niet gevestigd is, maar niet oordeelde dat art. 394 W.I.B. 1992 (ex art. 295 W.I.B.) het bij 
art.10 Gw. gewaarborgde gelijkheidsbeginsel schond.

Op dat punt beperkte het zich inderdaad tot de vaststelling dat "ondanks de afzonderlijk gevestigde 
aanslag de feitelijk gescheiden echtgenoten, zoals samenwonende echtgenoten samen instaan voor de 
belastingschuld. Luidens art.295 W.I.B. (thans art. 394 W.I.B. 1992) mag immers elk gedeelte van de 
belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten, ongeacht niet alleen het 
aangenomen huwelijksvermogenstelsel, maar ook de feitelijke toestand van samenwoning of feitelij-
ke scheiding, vervolgd worden op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtge-
noten, uitgenomen in de gevallen in dat artikel bepaald".

De vraag, die aan het Arbitragehof werd gesteld, had overigens geen betrekking op een eventuele 
schending van het gelijkheidsbeginsel door art. 394 W.I.B. 1992 (ex art. 295 W.I.B.).

In verband met dergelijke schending van het gelijkheidsbeginsel door art. 394 W.I.B. 1992 werden 

2 Cass. 27 nov. 1992, A.C. 1991-92, nr. 757.
3 Cass. 21 okt. 1994, A.C., nr. 446.
4 B.S. aug. 1996, nr. 39/96.
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wel vragen gesteld aan het Arbitragehof bij een arrest van 18 september 2000 door het hof van be-
roep te Brussel en bij een vonnis van 9 maart 2001 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 
Op grond van de parlementaire voorbereiding van artikel 394 W.I.B. 1992 (B.5.1) oordeelde het Ar-
bitragehof in zijn arrest van 30 januari 2002, nr. 27/2002 dat de wetgever, zonder het gelijkheidsbe-
ginsel te schenden, zich ervan heeft kunnen onthouden af te wijken van de regel van art. 394 W.I.B. 
1992 ten voordele van feitelijke gescheiden echtgenoten, omdat een dergelijke scheiding de rechts-
toestand van hun goederen niet wijzigt.

Het voegde eraan toe (B.5.3) dat het aangewende middel om de doelstelling te bereiken niet one-
venredig is, aangezien het voor de echtgenoot van de belastingschuldige overeenkomstig art. 394, § 
1, tweede lid, W.I.B. 1992 mogelijk was te ontsnappen aan een invordering van de belasting op de ei-
gen goederen, indien hij aantoont dat hij zich in één van de vier in die bepaling opgesomde gevallen 
bevindt en bovendien kan in de regel rekening worden gehouden met de door de echtgenoot van de 
belastingschuldge betaalde belastingschuld bij de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel5.

De wetgever was zich blijkbaar bewust van de moeilijke situatie, waarin de feitelijk gescheiden 
echtgenoot zich bevindt, wanneer hij aangesproken wordt om belastingsschulden te vereffenen die 
het gevolg zijn van aanslagen die ten name van de andere echtgenoot werden gevestigd, en hem op 
geen enkel ogenblik de mogelijkheid geboden wordt om gebruik te maken van enig recht op verdedi-
ging6.

Dit gaf aanleiding tot het invoegen van art. 394bis, W.I.B. 1992 bij wet van 28 juli 1992, dat aan 
die gescheiden levende echtgenoot de mogelijkheid biedt een verzoek te richten tot de directeur der 
belastingen om de invordering van de belasting betreffende de inkomsten van de andere echtgenoot 
te beperken tot wat deze verschuldigd zou geweest zijn indien hij al zijn rechten van bezwaar en van 
ontheffing van ambtswege zou uitgeoefend hebben.

Zoals aangestipt in voormeld arrest van 27 juni 1996 van het Arbitragehof, droeg dit nieuw artikel 
wel bij tot de verbetering van de situatie van de feitelijk gescheiden echtgenoot, maar had het toch 
niet voor gevolg dat de in art. 267 W.I.B. (art. 366 W.I.B. 1992) vervatte aantasting van het recht van 
verdediging ten volle wordt verholpen.

Deze vaststelling leidde tot de vervanging van art. 366 W.I.B. 1992 door de wet van 15 maart 
1999, die aan de echtgenoot, op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, een eigen recht van 
bezwaar toekende.

Uiteraard begon de termijn om dit bezwaar in te dienen slechts te lopen vanaf de datum waarop 
het vaststaat dat hij ingelicht werd over het bestaan van de belastingsschuld7.

Tenslotte werd bij wet van 4 juni 1999 art.393 bis in het W.I.B. 1992 ingevoegd, waarin het recht 
van verdediging van de feitelijk gescheiden echtgenoot tegen invorderingen van belastingen,geves-
tigd op de inkomsten van de andere echtgenoot nog verder werd uitgewerkt.

Deze wetgevende initiatieven hebben evenwel geen wijzigingen aangebracht in de principes vast-
gelegd in art. 394, § 1, W.I.B. 1992, of in art. 1414 B.W. krachtens dewelke hetzij de belastingen in 
verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten, alsook de voorheffing ingekohierd om 
naam van één van hen, hetzij gemeenschappelijke schulden mogen verhaald worden op al de eigen en 
de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten.

Overigens zou, zelfs indien het nieuw art. 366 W.I.B. te dezen toepasselijk zijn - quod non, nu het 
slechts bij wet van 15/3/1999 in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 werd ingevoegd - 
het inroepen van bedoeld artikel niet relevant zijn, nu uit de feitelijke vaststellingen terzake blijkt dat 
verweerster geen bezwaarschriften heeft ingediend.

En, zelfs voor zover zou worden aangenomen dat, zoals gesteld in de beschikking van de beslag-
rechter, haar recht om na de betekening van het dwangbevel een bezwaarschrift in te dienen louter 
theoretisch zou zijn omdat zij niet over de vereiste gegevens beschikt om haar verweer te voeren, zou 
deze omstandigheid nog niet tot gevolg kunnen hebben dat een dwangbevel, dat regelmatig is bete-
kend, niet mag worden ten uitvoer gelegd8.

5 Arrest Arbitragehof van 30 jan. 2002, nr. 27/2002, B.S. 27 april 2002.
6 Kamer -44/1-91/92, Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen, Mem. Van Toelich-
ting, p. 27.
7 Kamer 13411/47-97/98, Verslag namen de Commissie voor Financiën en de Begroting, p. 37.
8 Cass., 21 okt. 1994, AR C.92.8237.N., A.C. 1994, nr. 446.
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Wat de in de memorie van antwoord gesuggereerde vraag aan het Arbitragehof aangaat, ben ik de 
mening toegedaan dat deze vraag niet moet worden gesteld.

Zij gaat er immers vanuit dat het door een samenwonende echtgenoot ingediende bezwaar een 
schorsende werking zou hebben voor het uitvoerend beslag op het betwist gedeelte van de belasting.

Nu te dezen geen bezwaarschrift werd ingediend, dient de vraag bij gebrek aan feitelijke grond-
slag, niet gesteld te worden.

Bovendien is zij vreemd aan het middel, dat louter voorhoudt dat de omstandigheid dat een belas-
tingplichtige de mogelijkheid niet heeft om bezwaar aan te tekenen tegen een belastingaanslag geves-
tigd op naam van zijn feitelijk gescheiden echtgenoot, niet tot gevolg kan hebben dat een regelmatig 
afgeleverd en betekend dwangbevel niet ten uitvoer kan worden gelegd.

Besluit: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.99.0190.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 1997 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt samengevat: 
Op 19 april 1984 en 3 maart 1989 betekende de ontvanger der directe belastin-

gen te Beringen een dwangbevel lastens F. K. betreffende een op zijn naam inge-
kohierde verkeersbelasting en bedrijfsvoorheffing voor het aanslagjaar 1983 (ko-
hierartikelen 480019 en 599034).

Op 3 maart 1989 werd het dwangbevel eveneens betekend lastens verweerster, 
zijn echtgenote, van wie hij sedert 1980 feitelijk gescheiden leefde; op 10 april 
1990 werd tussen beiden de echtscheiding uitgesproken.

Een dwangbevel werd nogmaals op 7 en 10 december 1993 betekend respec-
tievelijk aan K. en verweerster.

Tegen dit laatste verjaringsstuitend dwangbevel tekende verweerster op 28 ja-
nuari 1994 verzet aan bij de Beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Hasselt.

Bij vonnis van 28 februari 1995 oordeelde deze rechtbank dat het recht van 
verdediging van verweerster was geschonden zodat het verzet gegrond werd ver-
klaard.

Bij verzoekschrift van 16 juni 1995 tekende eiser hoger beroep aan tegen deze 
beslissing.

Het arrest van 25 november 1997 van het Hof van Beroep te Antwerpen beves-
tigde het beroepen vonnis.

IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen 
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 1414, eerste lid, 1440, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor zijn coördinatie bij 

wet van 12 juni 1992 (verder aangeduid als WIB 1964);
- de artikelen 128, 365, 366, 393, §2, 394, §1, 409 van het Wetboek van de Inkomsten-

belastingen na zijn coördinatie bij wet van 12 juni 1992 (verder afgekort als WIB 1992);
- de artikelen 365, voor zijn afschaffing en 366, en 409, voor hun vervanging bij wet 

van 15 maart 1999;
- de artikelen 146, 147, 148, 149 van het K.B. van 27 augustus 1993 tot uitvoering van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst eisers hoger beroep af en verklaart met bevestiging van de 

bestreden beslissing van de eerste rechter voor recht dat de rechten van verdediging van 
verweerster werden geschonden, dienvolgens het verjaringsstuitend dwangbevel van 10 
december 1993 zonder enig juridisch gevolg moet blijven opzichtens verweerster en legt 
eiser verbod op om uitvoeringsmaatregelen te treffen lastens verweerster i.v.m. de belas-
tingaanslagen gekend onder de artikelen 480019 en 599034 betreffende het aanslagjaar 
1983, met veroordeling van eiser tot de kosten, op grond dat: 

"verweerster in haar aanvullende beroepsconclusies de discriminatie opwerpt inzake 
fiscale aangelegenheden die bestaat tussen samenwonende en feitelijk gescheiden levende 
echtgenoten; dat een samenwonende echtgenoot het recht heeft een bezwaarschrift in te 
dienen tegen een op de andere echtgenoot gevestigde aanslag, terwijl ditzelfde recht ont-
zegd is aan de feitelijk gescheiden levende echtgenoot;

dat deze discriminatie tot gevolg heeft dat de rechten van verdediging van verweerster 
geschonden werden; dat zij in ondergeschikte orde vraagt dat het Hof in die zin een preju-
diciële vraag aan het Arbitragehof zou stellen;

dat dergelijke vraag reeds gesteld werd bij arrest van 9 oktober 1995 en het Arbitrage-
hof hierover arrest heeft geveld, gekend onder nr. 39/96 van 27 juni 1996 (B.S. 9 augustus 
1996);

dat de prejudiciële vraag hoofdzakelijk betrekking heeft op artikel 366 W.I.B. (1992), 
waarbij de belastingplichtige een schriftelijk bezwaar kan indienen tegen het bedrag van 
de te zijnen name gevestigde aanslag;

Dat aan het Arbitragehof de vraag gesteld werd of deze bepaling al dan niet artikel 10 
van de Grondwet schendt doordat zij het recht om bezwaar in te dienen tegen een belas-
tingsaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige op wiens naam de aanslag gevestigd 
is, ook al kunnen die derden, zoals de feitelijk gescheiden echtgenoot, tot de belastings-
schuld van degenen op wiens naam de aanslag gevestigd is, gehouden zijn;

Overwegende dat het hof zich aansluit bij de redengeving zoals vermeld in het arrest 
39-96 van 27 juni 1996 van het Arbitragehof;

Dat het Arbitragehof tot het besluit komt dat artikel 366 W.I.B. (1992) artikel 10 van de 
Grondwet schendt in zoverre die bepaling het recht om bezwaar in te dienen tegen een be-
lastingsaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag ge-
vestigd is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie de aan-
slag niet gevestigd is en die echtgenoot op grond van artikel 394 W.I.B. (1992) gehouden 
is tot de belastingschuld die ten name van de andere echtgenoot gevestigd is;

Overwegende dat de inhoud van de prejudiciële vraag die (verweerster) wenst te doen 
stellen,  identiek is aan de reeds aan het Arbitragehof gestelde vraag; dat,  gelet  op de 
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draagwijdte van de arrest van het Arbitraghof, het overbodig is dergelijke vraag opnieuw 
te stellen;

Overwegende dat in casu artikel 10 van de Grondwet, met name het gelijkheidsbegin-
sel,  geschonden  werd  en  dus  ook  de  rechten  van  de  verdediging  niet  geëerbiedigd 
werden" (arrest, p. 4, derde alinea - p. 5).

Grieven
Overeenkomstig artikel 394, §1, WIB (1992), mag elk gedeelte van de belasting in ver-

band met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingeko-
hierd op naam van één van hen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogenstelsel, ver-
volgd worden op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten.

Artikel 1414 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat gemeenschappelijke schulden, zo-
als verkeersbelastingen, zowel verhaald kunnen worden op het eigen vermogen van elk 
der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen terwijl, ingeval van verdeling 
van het gemeenschappelijk vermogen, krachtens artikel 1440 van het Burgerlijk Wetboek, 
elk der echtgenoten blijft instaan voor de gemeenschappelijke schulden.

Uit de tekst van de artikelen 393, §2, en 394, §1, WIB (1992), moet worden afgeleid 
dat in de mate waarin belastingen gevestigd op naam van één van beide echtgenoten, ten 
laste van de andere echtgenoot kunnen worden ingevorderd, deze laatste de hoedanigheid 
heeft van belastingplichtige.

De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de vereiste gegevens beschikt om 
zijn bezwaarschrift tegen bepaalde aanslagen te motiveren, kan niet tot gevolg hebben dat 
het beslag dat de administratie op grond van niet betwiste aanslagen heeft gelegd, nietig is 
en dat een dwangbevel dat regelmatig is betekend, niet mag worden ten uitvoer gelegd.

De omstandigheid dat een belastingplichtige niet over de mogelijkheid beschikt om be-
zwaar in te dienen tegen een belastingaanslag die op naam van zijn echtgenoot, van wie 
hij feitelijk gescheiden leeft, is gevestigd en welke belastingschuld hij op grond van de ar-
tikelen 394, §1, WIB (1992), 1414 en 1440 van het Burgerlijk Wetboek is gehouden te 
voldoen, kan evenmin tot gevolg hebben dat een dwangbevel dat hem regelmatig m.b.t. 
deze belastingschuld werd betekend, niet lastens hem mag worden ten uitvoer gelegd.

Het loutere feit dat een belastingplichtige geen verweer heeft kunnen voeren tegen de 
vestiging van een door hem verschuldigde belasting, immers geen afbreuk kan doen aan 
het uitvoerbaar karakter van de titel waarover de administratie lastens deze belastingplich-
tige op grond van de artikelen 394, §1, WIB (1992), 1414 en 1440 van het Burgerlijk 
Wetboek wettelijk beschikt, ook al houdt het ontbreken van het recht van enig verweer 
mogelijks een schending in van het recht van verdediging.

Luidens artikel 409 WIB 1992 vormt het indienen van bezwaar of van beroep in geen 
geval een hinderpaal vormt voor tenuitvoerlegging.

Deze bepaling impliceert dat het uitvoerbaar karakter van de titel niet afhangt van de 
mogelijkheid voor de belastingplichtige om bezwaar in te dienen tegen de belasting die 
het voorwerp uitmaakt van de titel.

Hieruit volgt dat het arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat omwille van de mis-
kenning van het recht van verdediging van verweerster het dwangbevel van 10 december 
1993, waarvan de regelmatigheid van de betekening niet werd betwist, zonder enig juri-
disch gevolg diende te blijven ten haren aanzien en eiser mitsdien geen uitvoeringsmaatre-
gelen kon treffen lastens haar op grond van dat dwangbevel (schending van alle in de aan-
hef van het middel geciteerde bepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 394, §1, eerste 
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lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), elk gedeelte van de 
belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook 
de voorheffing ingekohierd op naam van één van hen, ongeacht het aangenomen 
huwelijksvermogensstelsel,  mag worden vervolgd op al  de eigen en gemeen-
schappelijke goederen van beide echtgenoten, behalve wanneer de echtgenoot 
van de belastingschuldige aantoont dat hij zich bevindt in één van de vier geval-
len opgesomd in die bepaling;

Dat ingevolge die bepaling, de belasting kan worden ingevorderd ten laste van 
de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is vastgesteld, voor 
zover evenwel de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten;

Dat deze wettelijke regeling die betrekking heeft op de invordering van de be-
lasting, de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de 
echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd was, onverkort laat be-
staan;

Dat die mogelijkheid om bezwaar in te stellen, volgens de te dezen toepasselij-
ke wettelijke bepalingen, geen invloed heeft op de rechtsgeldigheid van de invor-
dering die wordt vervolgd ten laste van de echtgenoot op wiens naam de belas-
ting niet was vastgesteld;

Dat de beslagene in het kader van de invordering kan aanvoeren dat zijn recht 
van verdediging geschonden is, maar dit niet uitsluitend kan laten berusten op de 
stelling dat hij zelf geen bezwaar heeft  aangetekend tegen een aanslag en dit 
thans niet meer zou kunnen doen;

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat het dwangbevel betekend 
door het bestuur niet mag ten uitvoer worden gelegd op grond dat het recht van 
verdediging van verweerster geschonden was; dat het arrest die miskenning van 
het recht van verdediging uitsluitend afleidt uit het feit dat verweerster als feite-
lijk gescheiden echtgenote door een schending van het gelijkheidsbeginsel door 
de wetgever geen bezwaar zou hebben kunnen indienen tegen de aanslag;

Dat het aldus niet wettig oordeelt dat de betwiste aanslagen niet konden wor-
den ingevorderd; 

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het verzoek van verweerster een prejudiciële vraag te stellen 

aan het Arbitragehof berust op de premisse dat verweerster geen bezwaar heeft 
kunnen indienen  tegen de  aanslag;  dat  de  feitelijke  gegevens die  toelaten  de 
juistheid van die premisse na te gaan, ontbreken;

Dat er geen reden is om een prejudiciële vraag te stellen;

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 386

1° KAMER - 27 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP - AANSLAG GEVESTIGD OP NAAM VAN GEZINSHOOFD - BEZWAREN INGEDIEND DOOR DE 
ANDERE ECHTGENOOT - BEZWAREN GEGROND BEVONDEN - GEVOLG.

Wanneer het hof van beroep de bezwaren, ingediend door een andere persoon dan diege-
ne op wiens naam de betwiste aanslag is ingekohierd, geheel of gedeeltelijk gegrond ver-
klaart, dient het de betwiste aanslag niet noodzakelijk nietig te verklaren.  (Artt. 267 en 
278 W.I.B. 1964)

(L. T. BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën)

ARREST

(A.R. F.99.0133.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 1999 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 
1. de door eiseres ingediende voorziening in beroep gericht was tegen de be-

slissing van de directeur der belastingen van 21 augustus 1989 waarbij uitspraak 
werd gedaan over haar bezwaarschrift gericht tegen de aanslagen in de personen-
belastingen met betrekking tot de aanslagjaren 1979 en 1980;

2. dezelfde aanslagen reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een bezwaar-
schrift ingediend door eiseres' gewezen echtgenoot en dat werd afgewezen door 
een beslissing van de directeur der belastingen van 14 september 1982, waarte-
gen geen voorziening in beroep werd ingesteld;

3. de aanslagen werden gevestigd op naam van de gewezen echtgenoot van ei-
seres als gezinshoofd;

4. eiseres ingevolge de feitelijke scheiding voor de eerste maal kennis kreeg 
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van de betwiste aanslagen op 1 augustus 1986 ingevolge de betekening van een 
dwangbevel.

Het arrest oordeelt, zonder op dit punt te worden bekritiseerd, dat eiseres een 
volwaardig recht heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslagen gevestigd 
op naam van haar gewezen echtgenoot als gezinshoofd.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat: 
1. de administratie is niet meer in staat om de stukken van het administratief dossier 

voor te leggen en
2. de administratie is niet meer in staat de rechtmatigheid van de aanslagen aan te tonen 

omdat essentiële stukken van het administratief dossier ontbreken,
beslist het arrest dat "de aanslagen (...) bijgevolg niet aan (eiseres) (kunnen) worden te-

gengesteld en lastens haar goederen worden vervolgd."
Grieven
Vermits het hof van beroep dat gevat is door een beroep tegen een beslissing van de ge-

westelijk directeur der belastingen op grond van artikel 278 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) enkel rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de grieven 
die op de vestiging van de aanslag betrekking hebben en geen rechtsmacht heeft in ver-
band met de invordering van de belasting, had het hof van beroep moeten beslissen dat de 
aanslagen dienden vernietigd te worden bij gebrek aan bewijs van de belastbare grond-
slag, in plaats van te beslissen dat de aanslagen aan eiseres niet tegenstelbaar zijn en niet 
lastens haar goederen kunnen vervolgd worden, hetgeen betrekking heeft op de invorde-
ring van de belasting.

Hieruit volgt dat het arrest niet zonder schending van artikel 278 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) kon beslissen dat de kwestieuze aanslagen aan eiseres 
niet tegenstelbaar zijn en niet lastens haar goederen kunnen vervolgd worden, zonder deze 
aanslagen te vernietigen.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 278, eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964), van de beslissingen van de directeur der belastingen 
en van de gedelegeerde ambtenaren, de belastingplichtige een voorziening kan 
indienen bij het hof van beroep van het gebied waarin het kantoor gelegen is 
waar de belasting is of moet worden geïnd;

Dat, krachtens het  tweede lid van die wetsbepaling, de partij  die de fiscale 
voorziening instelt aan het hof van beroep bezwaren mag onderwerpen, die noch 
in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur 
of door de door hem gedelegeerde ambtenaar werden onderzocht, voor zover zij 
een overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid voor-
geschreven procedurevormen aanvoeren;

Overwegende dat uit deze wetsbepaling niet noodzakelijk volgt dat wanneer 
de bezwaren door het hof van beroep geheel of gedeeltelijk gegrond worden be-
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vonden, het hof van beroep de betwiste aanslag in alle omstandigheden nietig 
dient te verklaren;

Dat inzonderheid het hof van beroep aldus een betwiste aanslag niet noodzake-
lijk nietig dient te verklaren wanneer het bezwaar wordt ingediend door een an-
dere persoon dan diegene op wiens naam de betwiste aanslag is ingekohierd;

Overwegende dat het middel er van uitgaat dat wanneer het hof van beroep de 
voorziening van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is 
vastgesteld gegrond bevindt, het niet vermag te beslissen dat de betwiste aansla-
gen niet tegenwerpelijk zijn aan die echtgenoot en niet ten laste van zijn goede-
ren kunnen worden vervolgd, zonder deze aanslagen te vernietigen;

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

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. L. Van Heeswijck en M.-P. Derveaux, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 387

1° KAMER - 27 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BELASTINGAANGIFTE - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - INZAGE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING - VERLOF VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAAL - AANVRAAG DOOR BEVOEGDE AMBTENAAR 
- BEWIJS.

Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtsple-
ging mag geen inzage worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-ge-
neraal of van de auditeur-generaal: het bewijs dat de aanvraag om bedoelde inzage te  
bekomen is gedaan door de hiertoe bevoegde ambtenaar hoeft niet noodzakelijk te wor-
den geleverd door het overleggen van de aanvraag zelf die aan geen vormvereisten is  
gebonden.  (Art. 235, § 1 tweede lid W.I.B. 1964; thans art. 327, § 1 tweede lid W.I.B. 
1992)

(BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën T. L.)

ARREST

(A.R. F.00.0056.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 295, §1, 267, 276 en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1964);
- de artikelen 870, 871 en 872 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist in het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat voor het vestigen van de betwiste aanslagen werd gesteund 

op gegevens van het gerechtsdossier ten laste van de VGN Kirschen en C° en dat de pro-
cureur-generaal te Brussel herhaaldelijk toelating verleende aan de administratie tot inza-
ge van dit dossier en tot afschriftname van dienstige stukken (cfr. stukken 55 tot 61),

na te hebben overwogen dat de in artikel 235, §1, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964) (verder genoemd W.I.B.) beoogde verzoeken om inzage en afschrift-
name van stukken krachtens dat artikel enkel mogen worden gedaan door "een ambtenaar 
belast met de zetting of de invordering van de belastingen", dat derhalve daartoe slechts 
bevoegd zijn de ontvangers, de hoofdcontroleurs, de inspecteurs, de adjunct-directeurs en 
de directeurs - titularissen of naar behoren gedelegeerde plaatsvervangers of waarnemers 
(cfr. Comm.I.B. 235/12), dat bovendien de aanvragen om machtiging tot inzage en af-
schriftname van stukken naar behoren dienen te zijn gerechtvaardigd, dit wil zeggen dat 
zij derwijze moeten worden opgesteld dat alle inlichtingen kunnen worden opgenomen 
die nuttig zijn voor de vestiging of invordering van de belastingplichtige waarvoor inzage 
van de stukken wordt gevraagd, en dat deze aanvragen door toedoen van de gewestelijke 
directeur  aan de bevoegde gerechtelijke  autoriteiten moeten worden toegezonden (cfr. 
Com.I.B. 235/7),

en na te hebben geoordeeld dat te dezen uit het onderzoek van de gegevens van het fis-
caal dossier weliswaar blijkt dat de kwestieuze verzoeken tot machtiging door toedoen 
van de diensten van de gewestelijke directeur der bijzondere belastinginspectie te Brussel 
A aan de procureur-generaal werden toegezonden, daar de procureur-generaal de toelatin-
gen overmaakt aan de diensten van voornoemde gewestelijke directeur, maar dat evenwel, 
bij gebreke van overlegging der aanvragen tot machtiging zelf, geen enkel gegeven toelaat 
vast te stellen dat zij overeenkomstig artikel 235, §1, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen door een "ambtenaar belast met de zetting of invordering van de belastingen" 
worden geformuleerd, dat dan ook vaststaat dat in casu niet kan worden beoordeeld of de 
aanvragen behoorlijk zijn gerechtvaardigd in de zin zoals hoger omschreven en dat tevens 
vaststaat dat thans niet kan worden vastgesteld of de kwestieuze verzoeken door een daar-
toe bevoegde ambtenaar werden gedaan en of de nageleefde procedure conform de wette-
lijke voorschriften is verlopen,

dat derhalve, bij gebrek aan bewijs van de regelmatigheid der aanvragen om machti-
ging, verweerder terecht besluit dat de inzage en afschriftname van de stukken uit het 
kwestieuze gerechtsdossier onwettig is verlopen, zodat zijn rechten van verdediging ern-
stig zijn geschonden, dat dienvolgens de aldus bekomen stukken, waarop de betwiste aan-
slagen zijn gesteund, geen grondslagen kunnen uitmaken om te besluiten tot het bestaan 
van de belastbare inkomsten en tot de vaststelling van de belastbare grondslagen en dat 
dan ook bij afwezigheid van wettig bekomen gegevens de aanslagen louter willekeurig en 
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derhalve nietig zijn,
en voegt er nog aan toe dat de procureur-generaal slechts een geldige toelating kan ver-

lenen aan een ambtenaar belast met de zetting of invordering der belastingen, en in casu 
het bewijs van die hoedanigheid niet is geleverd.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 235, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) be-

paalt dat van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de 
rechtspleging geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procu-
reur-generaal of de auditeur-generaal.

De wetgever heeft aldus de bevoegdheid om te oordelen zowel over de wettigheid van 
aanvragen om inzage in gerechtsdossier als over de opportuniteit van de inwilliging ervan 
uitdrukkelijk toegekend aan de procureur-generaal of de auditeur-generaal, zonder dat de 
gewestelijke directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar in zijn be-
slissing over een bezwaarschrift of het hof van beroep rechtsprekend in fiscale zaken de 
regelmatigheid van de beslissing van de procureur-generaal of de auditeur-generaal kun-
nen beoordelen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door de nietigheid van de betwiste aanslagen af te 
leiden uit het gebrek aan bewijs van de regelmatigheid van de aanvragen om machtiging 
en daardoor de beslissing van de Procureur-generaal terzijde schuift en de rechtmatigheid 
ervan niet eerbiedigt, zijn bevoegdheid te buiten gaat en de artikelen 235, §1, 267, 276 en 
278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt.

1.2. Tweede onderdeel
Artikel 235, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) be-

paalt dat van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de 
rechtspleging geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procu-
reur-generaal of de auditeur-generaal.

Dit lid legt aldus geen voorwaarden op ten aanzien van de vorm waarin het verlof tot 
inzage wordt gevraagd (en dus een mondelinge aanvraag evengoed geldig zou zijn), noch 
wat betreft de bevoegdheid van de ambtenaar die de aanvraag om het verlof richt tot de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal.

Enkel voor het daadwerkelijk uitvoeren van de inzage en het nemen van de inlichtin-
gen, afschriften of uittreksels in het eerste lid van artikel 235, §1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) is bepaald dat de erin opgenomen plichten van de openbare 
besturen, diensten, instellingen en organismen slechts gelden wanneer zij voor die welbe-
paalde daden worden aangezocht door een ambtenaar belast met de zetting of de invorde-
ring van de belastingen.

Dit onderscheid tussen de aanvrager om het verlof tot inzage en de persoon die werke-
lijk inzage zal nemen overigens blijkt uit de in het administratief dossier opgenomen toe-
latingen tot inzage (stukken 55 tot en met 61), nu die toelatingen gelden voor de ambte-
naar of ambtenaren die voor het uitvoeren van de inzage nog zullen worden aangeduid, 
los van de aanvrager van de toelating.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door te stellen dat de aanvragen om inzage in een 
gerechtsdossier enkel mogen worden gedaan door een ambtenaar belast met de zetting of 
de invordering van de belastingen en de onwettigheid van de inzage in het gerechtsdossier 
af te leiden uit het gebrek aan bewijs dat de aanvragen worden geformuleerd door een 
ambtenaar belast met de zetting of invordering van de belastingen, artikel 235, §1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt.
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1.3. Derde onderdeel
De aanvragen om inzage in gerechtsdossiers als bedoeld in artikel 235, §1, tweede lid, 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) worden per definitie toegestuurd 
aan de procureur-generaal of de auditeur-generaal, die de aanvragen onder zich houdt.

Het hof van beroep, dat in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige 
moet behandelen, moet wegens het karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, 
binnen de perken van het aanhangig gemaakte geschil, in feite en in rechte uitspraak doen.

En krachtens artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer er gewichtige, bepaal-
de en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde een 
stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan de rechter 
bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de 
rechtspleging wordt gevoegd.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat enerzijds zelf uitdrukkelijk stelt dat te dezen 
uit het onderzoek van de gegevens van het fiscaal dossier blijkt dat de kwestieuze verzoe-
ken tot machtiging aan de procureur-generaal werden toegezonden, maar anderzijds louter 
op grond van het gebrek aan overlegging der aanvragen tot machtiging zelf, besluit tot het 
gebrek aan bewijs van de regelmatigheid van deze aanvragen en de onwettigheid van de 
inzage in het gerechtsdossier, van eiser de onmogelijke overlegging eist van stukken die 
hij zelf niet meer in zijn bezit heeft, de bewijslast van de inhoud van de aanvragen om in-
zage ten onrechte op eiser legt, zijn ambtshalve bevoegdheid niet uitput om na te gaan of 
voldaan is aan de vereisten van artikel 235, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen, dat de openbare orde raakt, en meer bepaald ten onrechte voorbijgaat aan de mo-
gelijkheid die artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek aan het hof van beroep biedt om 
het stuk, waarvan het in casu heeft geoordeeld dat zijn beslissing ermee staat of valt, op te 
vragen bij de persoon die het onder zich houdt, zijnde de betrokken Procureur-generaal, 
en daardoor artikel 278, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
de artikelen 870, 871 en 877 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315 van het Bur-
gerlijk Wetboek schendt.

1.4. Vierde onderdeel 
Enerzijds, de vereisten die het hof van beroep ten aanzien van de in artikel 235, §1, 

tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) beoogde aanvragen om 
inzage haalt uit de administratieve commentaar op de inkomstenbelastingen (volgens het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) nr. 235/7, administratieve richtlijnen zijn 
die niet zijn voorgeschreven door artikel 235, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen en dus bij een eventuele tekortkoming kunnen niet leiden tot de onwettigheid 
van de aanvragen tot inzage, waaruit de nietigheid zou volgen van de aanslagen die zijn 
gebaseerd op de aldus bekomen gegevens.

En anderzijds, de door de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie bekomen 
machtigingen (stukken 55 tot 61 van het administratief dossier) aan een welbepaalde amb-
tenaar zijn gericht - zoals blijkt uit de aanspreking en de vermelding van de geadresseerde 
onderaan de machtiging - meer bepaald aan de gewestelijke directeur van de administratie 
van de bijzondere belastinginspectie (stukken 55 en 57 tot en met 61) of aan een met 
naam aangeduide inspecteur van diezelfde administratie (stuk 56), kunnen deze ambtena-
ren niet anders dan als de aanvragers worden beschouwd, nu elke machtiging begint met 
de woorden "En réponse à votre lettre" en zij bovendien een functie bekleden waarvan het 
hof van beroep uitdrukkelijk erkent dat zij de bevoegdheid inhoudt om verzoeken te doen 
tot inzage en afschriftname.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door enerzijds het gebrek aan bewijs van de regel-
matigheid van de aanvragen om machtiging en de onwettigheid van de inzage te baseren 
op het feit dat niet kan worden beoordeeld of de aanvragen behoorlijk zijn gerechtvaar-
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digd in de zin van de administratieve commentaar op de inkomstenbelastingen, vereisten 
toevoegt aan artikel 235, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en al-
dus dit artikel schendt.

En door anderzijds te stellen dat uit het onderzoek van de gegevens van het fiscaal dos-
sier blijkt dat de verzoeken tot machtiging door toedoen van "de diensten" van de gewes-
telijke directeur der bijzondere belastinginspectie te Brussel A aan de procureur-generaal 
werden toegezonden, daar de procureur-generaal de toelatingen overmaakt aan "de dien-
sten" van de gewestelijke directeur, om aldus te besluiten dat geen enkel gegeven toelaat 
vast te stellen dat de verzoeken tot machtiging door een daartoe bevoegde ambtenaar wer-
den gedaan, de bewijskracht schendt van de in het administratief dossier opgenomen toe-
latingen tot inzage (stukken 55 tot en met 61), aangezien deze toelatingen zijn gericht tot 
een welbepaalde ambtenaar en niet tot "de diensten" van die ambtenaar en aangezien zij 
luidens de aanvang van de toelating het antwoord zijn op een brief van die welbepaalde 
ambtenaar, en zo schending maakt van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek.

En aldus, omwille van de in dit onderdeel vermelde grieven, ten onrechte besluit tot het 
gebrek aan bewijs van de regelmatigheid van de aanvragen om machtiging en de onwet-
tigheid van de inzage en afschriftname van de stukken uit het kwestieuze gerechtsdossier.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel van niet-onvankelijkheid van de voorziening
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van 

de voorziening:  het cassatieberoep is nietig omdat het een aanhaling bevat in een 
andere taal dan die van de voorziening: 

Overwegende dat verweerder aanvoert dat de voorziening nietig moet worden 
verklaard omdat zij in het vierde onderdeel een aanhaling bevat in een andere 
taal dan die van de rechtspleging, waarvan de zakelijke inhoud niet in de proce-
staal is weergegeven;

Overwegende dat eiser in het vierde onderdeel aanvoert dat uit de vermelding 
op de machtigingen tot inzage van een strafdossier, dat deze machtigingen zijn 
geschreven "en réponse à votre lettre", moet worden afgeleid dat de geadresseer-
den van deze machtiging niet anders dan als de aanvragers ervan kunnen worden 
beschouwd;

Overwegende dat  in  het  onderdeel  verder  wordt  uiteengezet  dat  de bewijs-
kracht  van de  in  het  administratief  dossier  opgenomen toelatingen tot  inzage 
worden geschonden, aangezien deze toelatingen zijn gericht tot een welbepaalde 
ambtenaar en aangezien zij luidens de aanvraag van de toelating het antwoord 
zijn op een brief van die welbepaalde ambtenaar;

Overwegende dat de voorziening die aanvoert dat de toelatingen tot inzage aan 
een bepaalde ambtenaar luidens de aanvraag van de toelating het antwoord zijn 
op een brief van die ambtenaar, de zakelijke inhoud van de in het Frans opgeno-
men aanhaling, in de taal van de rechtspleging weergeeft;

Dat het middel van onontvankelijkheid berust op een verkeerde lezing van de 
voorziening, mitsdien moet worden verworpen;

2. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 235, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1964) bepaalt dat van de akten, stukken, registers, bescheiden of 
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inlichtingen in verband met de rechtspleging geen inzage mag worden verleend 
zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of van de auditeur-gene-
raal;

Dat het bewijs dat de aanvraag is gedaan door de hiertoe bevoegde ambtenaar 
niet noodzakelijk hoeft te worden geleverd door het overleggen van de aanvraag 
zelf die aan geen vormvereisten is gebonden;

Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de aanvraag niet regelmatig is, 
afleidt uit het enkele feit dat de aanvraag tot machtiging zelf niet wordt overge-
legd;

Dat het aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de voorziening ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal –  Advo-
caat:  mr. R. Tournicourt, Brussel.

Nr. 388

1° KAMER - 27 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN — 
ANDERE AFTREKBARE POSTEN - INVESTERINGSAFTREK - VASTE ACTIVA - GEBRUIK AAN DERDE 
OVERGEDRAGEN - VEREISTEN.

Vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan 
via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geven geen recht op in-
vesteringsaftrek, tenzij wanneer een gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in  
België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een 
vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik  
van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt. (Art. 75, 
2° en 3° W.I.B. 1992)

(J.C.A. OFFICE N.V. T. BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën)
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ARREST

(A.R. F.00.0095.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 75, 3°, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, en 201 zoals 

gewijzigd door de wet van 28 juli 1992, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en goedgekeurd bij wet van 
12 juni 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst de fiscale voorziening van eiseres af als ongegrond, met haar 

veroordeling tot de kosten van het geding, op grond van de motieven: 
"(Eiseres) betwist het uitsluiten uit de investeringsaftrek van het gedeelte van de inves-

tering dat betrekking heeft op die delen van het gebouw dat door haar wordt verhuurd aan 
andere vennootschappen. De tekst van de wet, zoals dit artikel werd aangepast ingevolge 
artikel 12 van de wet van 28 juli 1992 (lees artikel 3 van de wet van 28 december 1992), 
laat geen uitlegging toe. Artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) luidt als volgt:  De investeringsaftrek is evenmin van toepassing op 1.°...; 2°...; 3° 
vaste activa indien het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze vermeld sub 2° is 
overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een na-
tuurlijke persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of ba-
ten en die het recht van gebruik daarvan noch geheel noch ten dele aan een derde over-
draagt. In casu werd het gedeelte van het onroerend goed verhuurd aan vennootschappen. 
Dit heeft voor gevolg dat de investeringsaftrek ingevolge artikel 75, 3°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992) niet van toepassing is op deze activa ongeacht of het 
KMO's zijn of niet. Een duidelijke tekst van de wet moet toegepast worden zonder dat het 
toegelaten is er op basis van enige interpretatie de zin van te wijzigen".

Grieven
Krachtens het aangehaalde artikel 201, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-

gen (1992) is met betrekking tot de binnenlandse vennootschappen waarvan de aandelen 
voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerder-
heid van het stemrecht vertegenwoordigen en die geen deel uitmaken van een groep waar-
toe een coördinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 
december 1982 betreffende de oprichting van de coördinatiecentra, het percentage van de 
investeringsaftrek nader bepaald op grond van de percentsgewijs uitgedrukte stijging van 
het gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen en krachtens het aangehaal-
de artikel 201, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) met betrekking 
tot de niet in het 1° vermelde vennootschappen wordt het percentage van de aftrek terug-
gebracht op nul.
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Met de bedoeling te vermijden dat de laatstgenoemde vennootschappen deze "op-nul-
zetting" van het percentage van de investeringsaftrek omzeilen, het aangehaalde artikel 
75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gewijzigd door de wet van 
28 december 1992, door te bepalen dat de overdracht van het recht van gebruik van vaste 
activa het verlies van de investeringsaftrek meebrengt, zonder dat het evenwel de bedoe-
ling was deze uitsluiting te laten gelden ingeval dergelijke overdracht geschiedt aan een 
vennootschap die zelf aanspraak kan maken op de investeringsaftrek conform het aange-
haalde artikel 201, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

Zo die anti-misbruikuitsluiting, zoals zij opgenomen werd in de wettekst van het aange-
haalde artikel 75, 3°, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, het verlies van 
de investeringsaftrek meebrengt voor een vennootschap geviseerd in het aangehaalde arti-
kel 201, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) die het recht van ge-
bruik overdraagt aan een andere evenzeer in het aangehaalde artikel 201, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) geviseerde vennootschap, reikt dit verlies in dat 
geval verder dan de bedoeling die bij de wetgever voorzat. In die mate is de geviseerde 
uitsluiting niet alleen strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 10 van de 
gecoördineerde Grondwet, hetgeen inhoudt dat belastingplichtigen die zich niet in dezelf-
de toestand bevinden niet op dezelfde wijze kunnen behandeld worden, maar roept ook 
een door artikel 11 van de gecoördineerde Grondwet verboden discriminatie in het leven 
die geen enkele redelijke verantwoording kent.

Hieruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest niet wettig verantwoord is op 
grond van het aangehaalde artikel 75, 3°, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 
1992, dat elke overdracht aan een vennootschap uitsluit vermits deze bepaling door, zon-
der redelijke verantwoording, de overdracht tussen in het aangehaalde artikel 201, 1°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) geviseerde vennootschappen uit te slui-
ten, de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet schendt (schending van de 
aangehaalde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 75, 2°, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1992), de investeringsaftrek niet van toepassing is op vaste acti-
va die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik er-
van bij leasingscontract of bij een overeenkomst van erfpacht of opstal of enig 
gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, in geval de vaste acti-
va kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkre-
gen;

Dat, krachtens artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, de investeringsaftrek niet 
van toepassing is "op vaste activa, indien het recht van gebruik ervan anders dan 
op de wijze als vermeld sub 2°, is overgedragen aan een andere belastingplichti-
ge, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa in 
België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik 
daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt";

Dat uit de samenhang van het voornoemde artikel 75, 2°, met artikel 75, 3°, 
volgt dat vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een 
andere  wijze dan via  een leasing-,  erfpacht-,  opstal-  of  soortgelijke  overeen-
komst, geen recht geven op investeringsaftrek, tenzij wanneer een gebruiker een 
natuurlijke persoon is die de activa in België gebruikt voor de exploitatie van een 
onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstge-
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vende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik van die activa op zijn 
beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt;

Dat de activa waarvan het gebruik aan een rechtspersoon is overgedragen op 
een andere wijze als vermeld in het voornoemde artikel 75, 2°, bijgevolg niet in 
aanmerking komen voor de investeringsaftrek;

Overwegende dat de uitsluiting van elke overdracht aan een vennootschap be-
antwoordt aan de bedoeling van de wetgever de mogelijkheden van investerings-
aftrek te beperken;

Dat artikel 201 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals 
vervangen bij artikel 18 van de wet van 28 juli 1992, aanhef en onder 1°, als 
volgt luidt:  In de gevallen die niet in de artikelen 69, eerste lid, 2°, en 70 ver-
meld zijn, wordt de investeringsaftrek als volgt vastgesteld:  1° met betrekking 
tot binnenlandse vennootschappen waarvan de aandelen voor meer dan de helft 
toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het 
stemrecht vertegenwoordigen, en die geen deel uitmaken van een groep waartoe 
een coördinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 
30 december 1982 betreffende de oprichting van de coördinatiecentra, is het per-
centage van de aftrek gelijk aan de percentsgewijs uitgedrukte stijging van het 
gemiddelde van de indexcijfers van de consumptieprijzen van het Rijk voor het 
voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt ge-
noemd, waarvan het belastbare tijdperk is verbonden waarin de investering is 
verricht, ten opzichte van het gemiddelde van de indexcijfers van het eraan voor-
afgaande jaar, afgerond tot de hogere of lagere eenheid naargelang de breuk al 
dan niet 50 pct. bedraagt en verhoogd met 1 percentpunt, maar het aldus verkre-
gen percentage mag niet minder dan 3 pct. noch meer dan 10 pct. bedragen; dat 
percentage is slechts van toepassing op de eerste schijf van 200 miljoen frank in-
vesteringen per belastbaar tijdperk;

Dat, krachtens het bepaalde sub 2 in het artikel 201, eerste lid, voor de niet in 
1° vermelde vennootschappen is het percentage van de aftrek dat vermeld in 1°, 
doch teruggebracht tot nul;

Dat dit artikel enerzijds een begrenzing heeft ingevoerd van het bedrag van de 
investeringen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor de ven-
nootschappen, bedoeld in artikel 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992), waarvan de aandelen voor meer dan de helft toebe-
horen aan één of meer natuurlijke personen en die geen deel uitmaken van een 
groep waartoe  een coördinatiecentrum behoort,  en anderzijds  voor  de  andere 
vennootschappen bedoeld in artikel 201, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, 
de investeringsaftrek tot nul heeft teruggebracht;

Overwegende dat hieruit blijkt dat artikel 75, 3°, zoals het gewijzigd is, er niet 
alleen toe strekt te voorkomen dat belastingplichtigen die geen recht hebben tot 
investeringsaftrek de wet zouden omzeilen door het goed te laten kopen door een 
onderneming die wel in aanmerking kwam om het vervolgens te verhuren aan de 
buitenlandse of moedervennootschap, maar dat hierbij tevens de bedoeling voor-
zat te vermijden dat de vennootschappen de begrenzing van de investeringsaftrek 
zouden omzeilen;
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Overwegende dat uit dit alles volgt enerzijds dat de regel van artikel 75, 3°, 
van het voormeld wetboek van toepassing is  op de Belgische KMO-vennoot-
schappen bedoeld in artikel 201, 1°, van het wetboek; dat het middel dat een 
hiermede strijdige stelling aanvoert, in zoverre faalt naar recht;

Dat uit dit alles volgt anderzijds dat de wetgever niet alleen wilde vermijden 
dat de in artikel 201, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
bedoelde vennootschappen de "op-nul-zetting" van het percentage van de inves-
teringsaftrek zouden kunnen omzeilen; dat het middel dat de aangevoerde schen-
ding van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet op een verkeerd omschreven wil 
van de wetgever  laat  berusten,  van een verkeerde premisse uitgaat  zodat  een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet behoorlijk wordt aan-
gevoerd en geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof kan worden gesteld; dat 
het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

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

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 389

1° KAMER - 27 juni 2002

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERKRIJGING VAN 
ONROERENDE GOEDEREN VOOR DE UITVOERING VAN EEN PLAN VAN 
AANLEG - VERZOEK VAN DE ONTEIGENING AF TE ZIEN - TIJDIGE UITSPRAAK VAN DE OVERHEID - 
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERPLICHTING VAN DE OVERHEID.

2º STEDENBOUW — ONTEIGENING - VERKRIJGING VAN ONROERENDE GOEDEREN VOOR 
DE UITVOERING VAN EEN PLAN VAN AANLEG - VERZOEK VAN DE ONTEIGENING AF TE ZIEN - TIJDIGE 
UITSPRAAK VAN DE OVERHEID - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERPLICHTING VAN DE 
OVERHEID.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALLERLEI 
(INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. AARD VAN DE WET. ENZ) - 
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERKRIJGING VAN ONROERENDE GOEDEREN VOOR DE 
UITVOERING VAN EEN PLAN VAN AANLEG - VERZOEK VAN DE ONTEIGENING AF TE ZIEN - TIJDIGE 
UITSPRAAK VAN DE OVERHEID - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERPLICHTING VAN DE 
OVERHEID.

1º, 2° en 3° Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel  
35 van de Stedenbouwwet blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht  
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 35 Wet Ruimtelijke Orde-
ning en Stedenbouw; artt. 1382 en 1383 B.W.)
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(GEMEENTE WETTEREN T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.99.0478.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 Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36, 37, 40, 41, 144, 145 en 149 van de op 17 februari 1994 gecoördi-

neerde Grondwet;
- de artikelen 117 tot en met 119, 123 en 133 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 

1988;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- 35, en voor zoveel als nodig 37 van de organieke wet van 29 maart 1962 houdende or-

ganisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (hierna Stedenbouwwet), zo-
als deze artikelen van kracht waren tijdens de periode van januari 1984 tot januari 1989, 
bepalingen thans opgenomen in de artikelen 33 en 35 van het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 22 oktober 1996, bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997.

Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt, na de feiten te hebben uiteengezet en vastgesteld te hebben:  "het 

domein bleef alzo gedurende vijftien jaar bezwaard met een dreigende onteigening", dat 
de door eiseres getroffen maatregelen, die deze toestand tot stand heeft gebracht, aan te 
merken zijn als een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, op grond van de volgende overwegingen: 

"Waar misschien in de beginperiode de eigendom van de consoorten C. geblokkeerd 
werd uit overwegingen van algemeen belang, kan deze stelling moeilijk gedurende al die 
jaren volgehouden worden. Dat de gemeente Wetteren inderdaad geremd werd door bud-
gettaire beperkingen is zeer aanvaarbaar. Zij diende evenwel het zorgvuldigheidsbeginsel 
na te leven. De gemeente Wetteren werd er, nog voor de aanvang van het project, op ge-
wezen dat er zich naar alle waarschijnlijkheid problemen van financiële aard zouden voor-
doen (zie brief van 31 maart 1972). Zij had dan ook de plicht (zorgvuldigheidsbeginsel) 
na te gaan of zij, binnen redelijke termijn, over voldoende financiële middelen kon be-
schikken om de vooropgestelde onteigening ook effectief door te voeren. Dit heeft zij dui-
delijk niet gedaan. Einde de jaren tachtig was de gemeente Wetteren nog steeds op zoek 
naar kredieten of  aankoopmogelijkheden via de Vlaamse Gemeenschap (zie verslagen 
vergaderingen februari-maart-mei 1987 - maart 1988). Intussen bleef de gemeente ten op-
zichte van de consoorten C. volhouden dat er hoe dan ook een onteigening, aankoop zou 
volgen (zie brief van 18 november 1987), om dan in januari 1989, zonder verdere motiva-
tie, af te zien van de onteigeningsmachtiging. Ondertussen lag en bleef het domein even-
wel liggen in een parkzone. Een dergelijke handelswijze gaat niet op en maakt een over-
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heidsverzuim uit. Het is een der beginselen van het behoorlijk bestuur dat de burger moet 
kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of belof-
ten, die de overheid in het concreet geval heeft gedaan. Het is een fout van de overheid, 
wanneer zij een voor de burger ongunstige toestand verder laat duren, zonder daarin tus-
sen te komen.

Er moet een evenwicht bestaan tussen de behoeften van het algemeen en deze van het 
privaat belang. Reeds veel vroeger had de gemeente Wetteren kunnen (moeten) weten dat 
het hele project voor haar financieel niet haalbaar was. Zij heeft de toestand echter 15 jaar 
lang "zo maar" laten voortduren. Dit is een onredelijke termijn. De gemeente Wetteren 
ging dan ook duidelijk zoniet in de fout, dan toch handelde zij onzorgvuldig, waardoor de 
consoorten C. ontegenzeggelijk schade hebben geleden.

(...)
De onteigening gebeurde op initiatief en voor rekening van de gemeente Wetteren. Zij 

is dan ook zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de gevolgen van haar besluitvorming. 
De gemeente Wetteren had het financiële luik (krijgen van de nodige kredieten) vooraf-
gaandelijk degelijk dienen te onderzoeken in plaats van zich in een financieel avontuur te 
begeven dat zij jarenlang liet aanslepen. De gemeente Wetteren is zich trouwens bewust 
van haar falen. Het volstaat daartoe het verslag van de vergadering van 25 maart 1988 te 
lezen". 

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De terzake toepasselijke wetgeving, vervat in artikel 35 van de Stedenbouwwet van 29 

maart 1962, thans artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 
1996, houdt een regeling in volgens welke de onteigenende overheid over een periode be-
schikt van 10 jaar te rekenen van het in werking treden van een plan van aanleg, binnen de 
welke deze overheid moet overgaan tot onteigening.

Na deze termijn kan de eigenaar van het eventueel te onteigenen goed aan deze over-
heid een aangetekend schrijven richten waarbij deze overheid verzocht wordt van de ont-
eigening af te zien.

Uit de uitdrukkelijk in het arrest vermelde feiten blijkt dat de verweerders een in die zin 
opgevat schrijven aan eiseres gericht hebben, gedagtekend 28 januari 1988 en verzonden 
op 1 februari 1988. Eiseres besliste daarna bij gemeenteraadsbesluit van 24 januari 1989 
van de onteigening af te zien.

Naar luid van het vierde alinea van dezelfde wetsbepaling, indien de overheid zich niet 
heeft uitgesproken binnen een jaar te rekenen van de datum van verzending van voormel-
de aangetekende brief, kan de eigenaar schadevergoeding verkrijgen binnen de bij artikel 
37 (thans 35) van dezelfde wet gestelde perken.

Deze regeling betekent noodzakelijk ook dat, wanneer de onteigenende overheid zich 
naar deze voorschriften gedraagt, de eigenaar geen aanspraak op vergoeding zal kunnen 
maken, en tevens dat aan de optredende overheid geen overheidsverzuim kan verweten 
worden. Het wettelijk begrip fout, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek, kan immers geen toepassing vinden op het verloop van tijd om tot onteige-
ning over te gaan, in gevallen waarin een verloop van tijd door de wet zelf wordt geregeld 
en waarin de overheid zich volgens dit voorschrift gedraagt.

Door eiseres werd in haar conclusie gesteld, door de verweerders niet ontkend en uit 
het feitenrelaas in het arrest uitdrukkelijk bevestigd dat eiseres zich volledig naar deze 
voorschriften heeft gedragen.
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Hieruit volgt dat het arrest, waarbij het principe van een schadevergoeding ten voordele 
van de verweerders en ten laste van eiseres wordt aangenomen bij toepassing van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht het feit dat eiseres zich volgens 
de voorschriften van voormelde wetsbepalingen gedragen heeft, deze wetsbepalingen mis-
kent (schending van artikel 35 van de Stedenbouwwet, thans artikel 33 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996, bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997, en 
voor zoveel als nodig van artikel 37 van voormelde wet, thans artikel 35 van voormeld be-
sluit) en aan het begrip fout zoals bedoeld in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek een onjuiste inhoud toeschrijft (schending van deze artikelen).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voor-

schriften van artikel 35 van de Stedenbouwwet, zij onderworpen blijft aan de al-
gemene zorgvuldigheidsplicht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek;

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

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Van Ommeslaghe.

Nr. 390

1° KAMER - 27 juni 2002

1º ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN BOEKHOUDERS EN 
FISCALISTEN - KAMER VAN BEROEP - VERZOEK TOT EERHERSTEL - HOEDANIGHEID - 
VERPLICHTING - GRONDWET - ARTIKEL 159.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 - 
WETTIGHEID - TOETSING - ORGAAN MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST - VERPLICHTING - 
ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - KAMER VAN BEROEP - 
VERZOEK TOT EERHERSTEL - HOEDANIGHEID.

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET 1994 (ARTIKEL 1 TOT EINDE) - 
ARTIKEL 159 - WETTIGHEID - TOETSING - ORGAAN MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST - 
VERPLICHTING - ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - KAMER 
VAN BEROEP - VERZOEK TOT EERHERSTEL - HOEDANIGHEID.
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4º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - KONING - WET - TUCHTSTRAFFEN - 
EERHERSTEL - PROCEDURE - GEVOLG.

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
TUCHTSTRAFFEN - EERHERSTEL - PROCEDURE - UITVOERENDE MACHT - KONING - GEVOLG.

6º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - KONING - VERORDENENDE BEVOEGDHEID - 
TUCHTZAKEN - EERHERSTEL - REGELS - NIET-UITOEFENING - GEVOLG.

1º, 2° en 3° Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en  
Fiscalisten kennis neemt van een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan en past ze de besluiten en de verordeningen alleen toe in zo-
verre zij met de wetten overeenstemmen1.  (Art. 159 Gw. 1994; art. 9, tweede lid Wet 1 
maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefe-
ning van de dienstverlenende beroepen)

4º en 5° De wet die voorschrijft dat de Koning de wijze bepaalt waarop de tuchtstrafen kun-
nen worden uitgesproken en de regels vaststelt volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt  
verleend houdt een verplichting in voor de Koning. (Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976 
tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de 
dienstverlenende beroepen)

6º De omstandigheid dat de Koning verplicht is een verordenende bevoegdheid uit te oefe-
nen door de regels vast te stellen volgens welke eerherstel wordt verleend maar deze be-
voegdheid niet uitoefent, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de tuchtoverheid zelf be-
voegd wordt eerherstel te verlenen2. (Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976 tot reglemente-
ring van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverle-
nende beroepen)

(V. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN)

ARREST

(A.R. C.99.0553.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 17 november 1999 gewe-

zen door de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van 
Boekhouders.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- artikel 9, in het bijzonder tweede lid, van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglemen-

tering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverle-
nende intellectuele beroepen.

1 Cass., 12 sept. 1997, A.R. C.96.0340.F, nr. 349 (wat de grondwettelijke regel betreft); zie Cass., 20 
juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290 (toegepast op een tuchtcollege).
2 Het O.M. was van oordeel dat deze omstandigheid dit gevolg niet kon hebben. 
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Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart  het hoger beroep uitgaande van eiser ontvankelijk 

doch ongegrond, bevestigt de beroepen beslissing en dit o.m. op de volgende gronden (pa-
gina 4, vanaf alinea 3, van de bestreden beslissing): 

"dat het in artikel 159 van de Grondwet voorziene wettigheidstoezicht niet impliceert 
dat de rechter in de plaats van de uitvoerende macht (in casu de Koning) moet oordelen 
over de opportuniteit van een maatregel die tot de bevoegdheid van de laatstgenoemde be-
hoort;

dat de Kaderwet van 1 maart 1976 spreekt over de voorwaarden voor het 'gebeurlijk' en 
niet over een automatisch recht op eerherstel en dat de verdere toepassingsmodaliteiten 
overgelaten worden aan de Koning en dat het derhalve niet aan de Kamer van Beroep toe-
komt om te oordelen over de opportuniteit van het al dan voorzien van een procedure en 
grondvoorwaarden inzake eerherstel;

Dat derhalve zoals de Uitvoerende Kamer heeft beslist dient vastgesteld te worden dat 
de Koning tot op heden geen regels inzake gebeurlijk eerherstel heeft uitgevaardigd en dat 
derhalve de Kamer van Beroep wettelijk niet bevoegd is om zich uit te spreken over het al 
dan niet verlenen van het eerherstel".

Grieven
Artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, pro-

vinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de 
wetten overeenstemmen.

Ook tegen het stilzitten van de overheid, in geval deze verplicht is te handelen, kan arti-
kel 159 van de Grondwet worden aangevoerd.

Artikel 9, tweede lid, van de Kaderwet van 1 maart 1976 luidt als volgt: "de Koning be-
paalt de wijze waarop deze tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken. Tevens stelt Hij de 
regels vast volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt verleend".

Alzo is  niet  bepaald dat  de Koning gebeurlijk de regels  vaststelt  waarbij  eerherstel 
wordt verleend, maar is gesteld dat de Koning de regels vaststelt waarbij het eerherstel 
zelf al dan niet (gebeurlijk) wordt verleend.

Het woord "gebeurlijk" heeft geen betrekking op het al dan niet uitvaardigen van de re-
gels betreffende het eerherstel, maar slaat op het mogelijk verlenen van eerherstel (vol-
gens de regels vastgesteld door de Koning).

De Koning beschikt terzake over een gebonden bevoegdheid en niet over discretionaire 
macht.

De Koning bepaalt weliswaar de regels volgens dewelke gebeurlijk eerherstel verleend 
wordt, maar Hij moet dergelijke regels uitvaardigen.

In tegenstelling tot wat de bestreden beslissing poneert, komt het derhalve niet aan de 
Koning toe over de opportuniteit te oordelen van het al dan niet voorzien van een proce-
dure en grondvoorwaarden inzake eerherstel.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing niet wettig vermocht te besluiten tot de onbe-
voegdheid betreffende het al dan niet verlenen van eerherstel (schending van de artikelen 
159 van de Grondwet, 9, in het bijzonder het tweede lid, van de Kaderwet van 1 maart 
1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 
van de dienstverlenende intellectuele beroepen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat wanneer de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Be-

roepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten kennis neemt van een verzoek tot 
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eerherstel zij optreedt als een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan en met 
toepassing van artikel 159 van de Grondwet de besluiten en de verordeningen al-
leen toepast in zoverre zij met de wetten overeenstemmen;

Overwegende dat artikel 9, tweede lid, van de wet van 1 maart 1976 tot regle-
mentering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de 
dienstverlenende beroepen, te dezen toepasselijk, luidt:  De Koning bepaalt de 
wijze waarop de tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken.Tevens stelt hij de 
regels vast volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt verleend;

Dat dit artikel een verplichting inhoudt voor de Koning;
Dat de Koning geen regels heeft vastgesteld krachtens welke eerherstel kan 

worden verleend; 
Overwegende dat de omstandigheid dat de Koning verplicht is een verorde-

nende bevoegdheid uit te oefenen door de regels vast te stellen volgens welke 
eerherstel wordt verleend maar deze bevoegdheid niet uitoefent, niet noodzake-
lijk tot gevolg heeft dat de tuchtoverheid zelf bevoegd wordt eerherstel te verle-
nen;

Dat het middel dat een hiermede strijdig standpunt inhoudt faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

27 juni  2002 -  1°  kamer –  Voorzitter:  de h.  Verougstraete,  voorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Bourgeois –  Grotendeels gelijkluidende  conclusie3 van de h. Dubrulle, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.

Nr. 391

1° KAMER - 27 juni 2002

1° MERKEN – BENELUX-OVEREENKOMST – BENELUX MERKENWET – DEPOT – 
INSCHRIJVING – BENELUX-MERKENBUREAU – WEIGERING – VERHAAL BIJ HET BEVOEGDE HOF – 
PROCEDURES – AARD.

2° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – DEPOT – TEKEN - BENELUX-
MERKENBUREAU – WEIGERING – RECHTERLIJKE TOETSING – BEVEL TOT GEDEELTELIJKE 
INSCHRIJVING – GEOORLOOFDHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING.

3° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST – BENELUX MERKENWET – DEPOT – TEKEN 
- BENELUX-MERKENBUREAU – WEIGERING – RECHTERLIJKE TOETSING – BEVEL TOT 
GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING – GEOORLOOFDHEID – VRAAG OM UITLEGGING – PREJUDICIEEL 
GESCHIL - HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

4° PREJUDICIEEL GESCHIL - MERKEN – BENELUX-OVEREENKOMST – BENELUX 

3 Zie voetnoot 2.
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MERKENWET – DEPOT – TEKEN - BENELUX-MERKENBUREAU – WEIGERING – RECHTERLIJKE 
TOETSING – BEVEL TOT GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING – GEOORLOOFDHEID – VRAAG OM 
UITLEGGING – HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

5° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN - DEPOT – TEKEN – RECHTERLIJKE 
TOETSING – BEVOEGDHEID – AMBTSHALVE REDEN – NATIONALE PROCEDUREREGELS – 
TOEPASSELIJKHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

6° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST – BENELUX MERKENWET – DEPOT – TEKEN 
- RECHTERLIJKE TOETSING – BEVOEGDHEID – AMBTSHALVE REDEN – NATIONALE 
PROCEDUREREGELS – TOEPASSELIJKHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING.

7° PREJUDICIEEL GESCHIL - MERKEN – BENELUX-OVEREENKOMST – BENELUX 
MERKENWET – DEPOT – TEKEN - RECHTERLIJKE TOETSING – BEVOEGDHEID – AMBTSHALVE 
REDEN – NATIONALE PROCEDUREREGELS – TOEPASSELIJKHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF 
VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

8° CASSATIE – ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING. - CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIËLE VRAAG 
– ANDER MIDDEL – ANTWOORD – GEVOLG.

9° PREJUDICIEEL GESCHIL – HOF VAN CASSATIE – CASSATIEMIDDEL – 
PREJUDICIËLE VRAAG – ANDER MIDDEL – ANTWOORD – GEVOLG.

1°  Bij  de voor de weigering van inschrijving van een depot door het Benelux-
Merkenbureau  en  het  verhaal  bij  het  bevoegde  Hof  daartegen  voorziene  
procedures gaat het om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken 
aan de in Benelux-Merkenwet vermelde criteria. (Art. 6 bis, inz. eerste lid en 6 
ter, Benelux-Merkenwet)

2°, 3° en 4° Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg  
en  Nederland  gemeenschappelijke  rechtsregel,  die  als  dusdanig  is 
aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie  rijst,  zoals  de  vraag  hoever  de  inhoudelijke  toetsing  van  het  
dedeponeerde teken kan strekken en inzonderheid of de bevoegde rechter een 
inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een klasse met  
uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het Benelux-
Merkenbureau, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving  
niet heeft overwogen en het Benelux-Merkenbureau de gevraagde inschrijving  
zonder enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, moet het 
Hof  in  de  regel  die  vraag  aan  het  Benelux-Gerechtshof  stellen1.  (Artt.  6,  
Verdrag Benelux-Gerechtshof en 6 bis en 6 ter, Benelux-Merkenwet)

5°, 6° en 7° Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg  
en  Nederland  gemeenschappelijke  rechtsregel,  die  als  dusdanig  is 
aangewezen krachtens artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof voor het Hof van 
Cassatie  rijst,  zoals  de  vraag  of  nationale  procesrechtelijke  regels,  die 
opleggen, vooraleer in te gaan op een verzoek van een partij  op grond van 
ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij  de mogelijkheid te bieden 
hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling 
van de bevoegdheid van de nationale rechter om het gedeponeerde teken te 
toetsen,  moet  het  Hof  in  de  regel  die  vraag  aan  het  Benelux-Gerechtshof  

1 Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9454, nr. 48.
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stellen  2 . (Artt. 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof en 6 bis en 6 ter, Benelux-
Merkenwet)

8°  en  9°  Wanneer  een  door  het  Hof  van Cassatie  op een cassatiemiddel  te  
geven  antwoord  nauw  samenhangt  met  een  verwacht  antwoord  op  een 
prejudiciële vraag om uitlegging die door een ander middel vereist is, wordt  
eerstgenoemd antwoord aangehouden.

(BENELUX-MERKENBUREAU T. V.Z.W. V.T.B.)

ARREST

(A.R. C.00.0472.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken 

volgende feiten:
Verweerster heeft op 13 maart 1997 een woordteken voor inschrijving aange-

boden op het Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB) voor de klassen 16, 39 en 
41. Het gaat om de woordcombinatie “Langs Vlaamse Wegen”.

Het BMB heeft de inschrijving geweigerd omdat het teken louter beschrijvend 
is en omdat er geen bewijs is van inburgering als merk (betekening 20 maart 
1998).

Verweerster heeft tegen die weigering haar verzoekschrift neergelegd binnen 
de termijn van twee maanden, en heeft onder meer betwist dat het teken louter 
beschrijvend is en heeft subsidiair voorgehouden dat het al ingeburgerd is.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
─ artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
─  de  artikelen  774,  lid  1,  807,  1042,  1068,  1138,  2°,  en  1138,  4°,  Gerechtelijk 

Wetboek;
─ de artikelen 1, 6bis, meer bepaald 6bis.1.a en 6bis.2, 6ter en 39 van de eenvormige 

Beneluxwet op de merken (als bijlage gevoegd bij het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 
op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969), zoals laatst gewijzigd bij 
Protocol van 2 december 1992 houdend wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de 
merken,  goedgekeurd  bij  wet  van  11  mei  1995,  de  artikelen  6bis  ter  en  6ter  zoals 
ingevoegd  bij  artikel  I,  F  van  dit  Protocol,  artikel  39  van  genoemde  Beneluxwet, 
toegevoegd  door  het  Protocol  van  10  november  1983,  houdende  wijziging  van  de 

2 Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9454, nr. 48.
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eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 8 augustus 186;
─ de artikelen 10 (ex-artikel 5) en 249 (ex-art. 189) van het Verdrag van 25 maart 1957 

tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 
december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, 
ondertekend te Maastricht op 7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 26 november 1992 
en laatst door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij wet van 
10 augustus 1998;

─  artikel 3.1.c. van de Eerste Richtlijn nr. 89/104 EG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-Staten;

─  het algemeen rechtsbeginsel van de noodzakelijke eerbiediging van het recht van 
verdediging  alsook  het  beschikkingsbeginsel  (het  beginsel  van  de  autonomie  der 
procespartijen).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest “ontvangt” de vordering en acht ze “deels gegrond”; het legt aan 

de Benelux-Merkenbureau (eiser) op “om het depot nr. 889719 in te schrijven voor de wa-
ren en diensten van de klassen 16 en 41, maar met uitsluiting van: reisbrochures, atlassen, 
landkaarten, wegenkaarten, ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, bevorderen en or-
ganiseren van culturele, opvoedende, sportieve en ontspannende activiteiten en ontwikke-
ling, diensten van vakantiekampen, culturele informatie”.

Het arrest steunt deze “uitsluiting” op het “beschrijvend karakter” van de woordcombi-
natie “Langs Vlaamse Wegen” terwijl dergelijk “beschrijvend aspect” door het arrest niet 
voorhanden wordt geacht bij andere waren en diensten (zoals bv. in klasse 16: boeken, 
tijdschriften, dagbladen, leermiddelen en onderwijsmateriaal; in klasse 41: organisatie van 
opleidingen, cursussen en seminaria, publiceren, verdelen en uitlenen van boeken en tijd-
schriften, uitgeverijdiensten, taalonderwijs) (arrest, p. 8 nr. 13).

Het  bestreden  arrest  acht  de  weigering  van  inschrijving  van  de  woordcombinatie 
“Langs Vlaamse Wegen” met betrekking tot de waren en diensten uit de klasse 39 ge-
grond omdat ze “voor het in aanmerking komend publiek ongetwijfeld kan worden be-
schouwd als informatie over de hoedanigheid of bestemming van de waren en diensten uit 
deze klasse” (arrest p.7, nr. 11); het wijst de vordering op dit punt af.

Het bestreden arrest oordeelt ambtshalve voor welke waren en diensten de gedeponeer-
de woordcombinatie als merk kan worden ingeschreven, op grond van de overweging “dat 
bij de preventieve toetsing van het depot, dit niet enkel moet worden beschouwd voor de 
aangegeven klassen in hun geheel, maar voor ieder van de daarin opgesomde waren of 
diensten; dat in artikel 6bis 2 immers wordt gesteld dat de weigering om in te schrijven 
kan worden beperkt tot één of meer waren waarvoor het merk is bestemd; (…) voor het 
depot van de klassen 16 en 41 derhalve inschrijving enkel behoort te worden geweigerd 
wegens het beschrijvend karakter ervan voor de hierna geciteerde waren en diensten” (ar-
rest p. 8, nr. 14).

Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiser liet in zijn beroepsconclusie (p.21 en 22) gelden dat “nu de deposanten –zoals in 

onderhavig geval- zich bij het depot beperken tot een algemene aanduiding van “klassen” 
van meer dan veertig in het algemeen aangeduide waren en diensten waarvoor het merk 
wordt gedeponeerd, men niet van het BMB kan verwachten dat het “waar per waar” of 
“dienst per dienst” nagaat of het merk voldoende “onderscheidend” zou kunnen zijn; het 
BMB (eiser) slechts in het algemeen, dit is rekening houdend met de opgegeven klassen 
van waren en diensten en met de aard van de activiteiten van de deposant, kan oordelen of 
er “hic et nunc”, dit is op het ogenblik waarop het Bureau moet beslissen op grond van de 
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op dat ogenblik aan het Bureau overgelegde stukken, een weigeringsgrond moet ingeroe-
pen  worden.  Het  BMB oordeelde  in  voorliggend  geval  dat  dit  het  geval  was  nu  het 
“teken” als louter beschrijvend van de hoedanigheid en de bestemming van de betrokken 
waren en diensten meer bepaald met betrekking tot wandel- en fietsevenementen “Langs 
Vlaamse Wegen”, voorkwam; het desgevallend aan de deposant toekwam om aan te tonen 
waarom voor bepaalde waren of diensten toch voldaan zou zijn aan de wettelijke grond-
voorwaarden, namelijk in casu waarom de litigieuze woorden van een specifieke waar of 
dienst dermate “individualiserend” en “onderscheidend” zouden kunnen worden geacht; 
(verweerster) dit echter voor het BMB nooit heeft laten gelden –en dit ook niet kon laten 
gelden- doch de door haar zelf meegedeelde elementen precies de terechte opvatting van 
de BMB bevestigen dat de litigieuze woorden inderdaad door het in aanmerking komende 
publiek niet anders zullen opgevat worden dan als beschrijvend voor wandel- en fietseve-
nementen “Langs Vlaamse Wegen”; “de laattijdige overweging die (verweerster) thans 
(…) wijdt aan bepaalde ‘klassen’ of bepaalde waren/diensten van deze ‘klassen’ niet die-
nend is en niets afdoet aan het louter beschrijvend karakter van de ingeroepen woorden”.

Het bestreden arrest dat oordeelt dat voor bepaalde waren en diensten, aangeduid door 
het appèlgerecht zelf, de gedeponeerde woordcombinatie dient te worden ingeschreven, 
houdt geen antwoord in op het bovenvermeld in de conclusie van eiser ingeroepen middel 
(beroepsconclusie p.21-22) dat, nu verweerster naliet aan te tonen waarom voor bepaalde 
waren of diensten het door haar gedeponeerde teken toch blijk gaf van het vereiste onder-
scheidend vermogen waarvan het ontbreken in het algemeen door eiser was vastgesteld, er 
geen reden was om thans aan te nemen dat voor bepaalde waren/diensten de gedeponeer-
de woordcombinatie toch diende ingeschreven te worden. Het bestreden arrest is bij ge-
brek aan antwoord op dit middel uit eisers conclusie, niet regelmatig gemotiveerd, houdt 
derhalve schending in van artikel 149 van de Grondwet.

2. Tweede onderdeel
Verweerster heeft tijdens de behandeling voor het Benelux-Merkenbureau, zoals vast-

gesteld in het bestreden arrest (p.9, nr. 18), “niet (…) te kennen gegeven dat ze bereid was 
om vrede te nemen met een beperkte gedeeltelijke inschrijving” zodat eiser -het BMB- 
“niet euvel kan worden aangeduid dat ze (sic) hiertoe niet is overgegaan”. Verweerster 
vorderde in haar beroepsconclusie (p.11) “in ondergeschikte orde” alleen “de inschrijving 
te bevelen van het (…) gedeponeerd merk “Langs Vlaamse Wegen” voor het door het hof 
te bepalen waren en diensten”. Verweerster beperkte zich voor het hof van beroep tot het 
-in ondergeschikte orde- vragen van een gedeeltelijke inschrijving zonder enige aandui-
ding van de specifieke waren of diensten waarvoor de inschrijving zou verantwoord zijn, 
a fortiori zonder enige aanduiding van redenen waarom voor bepaalde waren of diensten 
uit de bij het depot opgegeven klassen 16, 39 en 41, de woordcombinatie niet zou vallen 
onder de door eiser aangehouden weigeringsgrond, namelijk gebrek aan elk onderschei-
dend vermogen omdat het teken Langs Vlaamse Wegen “uitsluitend beschrijvend is voor 
de bestemming en de hoedanigheid langs Vlaamse wegen van de betrokken waren en 
diensten”.

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelt krachtens de bijzondere bevoegdheid die onder 
andere dit hof werd toegekend door de Beneluxwetgever -artikel 6ter BMW ingevoegd bij 
artikel I, F, van het Protocol van 2 december 1992- over de beslissing van het Benelux-
Merkenbureau (BMB) waarbij de inschrijving van een depot werd geweigerd en beveelt 
desgevallend dit bureau tot inschrijving over te gaan. Dit oordeel en dit eventueel bevel 
zijn beperkt tot het depot zoals voorgelegd aan en beoordeeld door het BMB; desgeval-
lend voor het BMB kan een discussie met de deposant gevoerd worden binnen de speci-
fieke door artikel 6bis BMW bepaalde procedure die, overeenkomstig artikel 6bis 2 BMW 
zelfs kan leiden tot een of meer van de bij het depot vermelde waren of diensten beperkte 
weigering tot inschrijving.
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Het hof van beroep kan echter niets anders doen dan oordelen of de weigeringsbeslis-
sing -zoals getroffen door het BMB- terecht was en zo het deze vraag ontkennend beant-
woordt, de inschrijving van het depot voor de waren en diensten die door het BMB in aan-
merking werden genomen, op te leggen. Wanneer het BMB geen gedeeltelijke weigering 
heeft  uitgesproken,  komt het  aan het  hof  van beroep oordelend krachtens artikel  6ter 
BMW niet toe over te gaan tot een beperking van de weigering en de inschrijving te beve-
len voor bepaalde waren en/of diensten. Dergelijke houding houdt een miskenning en ne-
gatie in van de essentiële onderzoeksfase voor het BMB, zoals uitgebreid geregeld in arti-
kel 6bis BMW.

Hieruit volgt dat het hof van beroep door in het bestreden arrest zelf over te gaan tot 
een bevel van gedeeltelijke inschrijving voor bepaalde waren en diensten “met uitsluiting” 
van andere, terwijl de beslissing van het BMB geen dergelijke beperking inhield, hetgeen 
het BMB overigens, volgens het arrest zelf (punt 18) “niet euvel kan worden geduid”, zijn 
bevoegdheid zoals die volgt uit artikel 6ter BMW, regel die de openbare orde raakt, als-
ook de bevoegdheid van het  BMB (artikel  6bis  BMW in het bijzonder artikel 6bis 2 
BMW dat aan het BMB de bevoegdheid toekent de weigering de beperken tot bepaalde 
waren/diensten) miskent, derhalve deze wetsbepalingen alsook artikel 39 BMW krachtens 
hetwelk voornoemde bepalingen ook van toepassing zijn op tekens ter onderscheiding van 
diensten, schendt; in zover het appèlgerecht impliciet zou geoordeeld hebben de bekriti-
seerde “bevoegdheid” te kunnen steunen op de regels inzake de devolutieve kracht van 
het “hoger beroep” in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek of op deze in-
zake de mogelijke uitbreiding of wijziging van de eis (de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek), het bestreden arrest deze regels eveneens schendt daar zij niet van 
toepassing zijn op de “sui generis” regeling van de artikelen 6bis en 6ter BMW.

3. Derde onderdeel
Nu geen van de partijen liet gelden waarom voor specifieke waren of diensten van de 

klassen 16 en 41 voldaan zou zijn aan de vereiste grondvoorwaarde van onderscheidend 
vermogen, het het appèlgerecht niet toekwam ambtshalve een onderscheid te maken tus-
sen de verschillende waren/diensten waarop het gedeponeerd teken betrekking had en zelf 
de lijst op te stellen van de waren/diensten waarvoor het gedeponeerd teken (niet) kon in-
geschreven worden.

Het arrest heeft door ambtshalve over te gaan tot een analyse van de verschillende wa-
ren en diensten, vermeld in de klassen 16 en 41 en op grond van deze analyse een diffe-
rentiatie door te voeren zonder de partijen -meer in het bijzonder eiser- in de gelegenheid 
te stellen met betrekking tot dergelijk doorgevoerd onderscheid tussen de betrokken wa-
ren en diensten hun middelen te laten kennen, minstens op flagrante wijze zijn rechten 
van verdediging geschonden (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging). Het arrest heeft, doordat het niet, conform de door artikel 774, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek geboden mogelijkheid, de debatten op dit punt heeft 
heropend om partijen toe te laten hun middelen te laten kennen met betrekking tot een 
voorgenomen onderscheid van behandeling naargelang de specifieke waren/diensten, deze 
wetsbepaling eveneens geschonden. Het arrest heeft tevens door in deze omstandigheden 
met betrekking tot ambtshalve vastgestelde specifieke waren/diensten te oordelen dat zij 
al dan niet voor inschrijving van een desbetreffend depot in aanmerking kwamen zonder 
dat partijen hierover hadden geconcludeerd, het beschikkingsbeginsel of het beginsel van 
de autonomie der procespartijen geschonden. Het arrest houdt ook schending in van arti-
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek dat dit beginsel bekrachtigt, daar krachtens dit 
beginsel en deze wetsbepaling, de rechter in burgerlijke zaken niet ambtshalve iets kan 
toekennen dat niet werd gevorderd en in voorliggend geval door partijen niet was gesteld 
dat en waarom specifieke waren/diensten al dan niet voor de inschrijving van het depot 
van het litigieuze teken in aanmerking kwamen.
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4. Vierde onderdeel
De toetsing van de ter inschrijving voorgelegde depots aan de grondvereisten van in-

schrijving, zoals geregeld in de artikelen 6bis en 6ter van de eenvormige Beneluxwet op 
de merken zoals laatst gewijzigd bij Protocol van 2 december 1992, betekent niet dat het 
Benelux-Merkenbureau (artikel 6bis) of het hof van beroep (artikel 6ter), zou mogen of 
moeten nagaan of het deponeerd teken voor inschrijving in aanmerking komt voor elk van 
de bij het depot opgegeven waren of diensten zonder dat de deposant voor specifieke wa-
ren of diensten hiertoe een bijzondere argumentatie laat gelden en meer bepaald aanduidt 
waarom voor specifieke waren of diensten de door het BMB algemene ingeroepen weige-
ringsgrond niet zou gelden. De door artikel 6bis, 2, tweede zin, BMW bepaalde mogelijk-
heid voor het BMB om de weigering tot inschrijving te beperken tot “een of meer van de 
waren waarvoor het merk bestemd is” houdt niet in dat het BMB of het appèlgerecht zou 
kunnen of moeten overgaan tot dergelijke beperking wanneer de deposant op geen enkele 
wijze heeft aangevoerd waarom voor specifieke waren of diensten dergelijke beperking 
van de algemene weigering tot inschrijving gerechtvaardigd zou zijn.

Het bestreden arrest in zover het aanneemt dat het BMB en het appèlgerecht, bij het uit-
oefenen van de “preventieve toetsing van het depot” respectievelijk de controle op deze 
preventieve toetsing, elk van de waren of diensten van de bij het depot aangegeven klas-
sen in de toetsing afzonderlijk zouden moeten betrekken en desgevallend de weigering 
van inschrijving zouden moeten beperken tot bepaalde waren/diensten ook indien de de-
posant nalaat aan te tonen waarom dergelijke beperking voor bepaalde waren/diensten 
verantwoord is en in zoverre het dienvolgens ambtshalve bepaalde waren en diensten van 
de weigering tot inschrijving uitsluit, houdt schending in van de artikelen 6bis en 6ter 
BMW (zoals gewijzigd door het Protocol van 2 december 1992) en van 39 BMW (hou-
dend overeenkomstige toepassing op tekens ter onderscheiding van diensten); het arrest in 
zover het vooropstelt (p.8, nr. 14, lid 2) dat bij de preventieve toetsing van het depot, dit 
niet enkel moet beschouwd worden voor de aangegeven klassen in hun geheel, maar voor 
ieder van de daarin opgesomde waren/diensten, en daarbij bedoeld dat het BMB in elk ge-
val, om het even de houding van de deposant, voor elk van de waren en diensten waarvoor 
het teken gedeponeerd is, moet aantonen waarom het naar zijn oordeel voor inschrijving 
moet  geweigerd  worden,  schendt  bovenvermelde  twee  bepalingen  -alsook  artikel  39 
BMW- uit de Benelux-Merkenwet omwille van de boven aangeduide redenen en is overi-
gens strijdig met de overweging in het arrest (p.9 nr. 18) dat nu de deposant (verweerster) 
tijdens de behandeling voor het BMB niet heeft te kennen gegeven dat ze bereid was om 
vrede te nemen met een beperkte gedeeltelijke inschrijving, het eiser (BMB) “niet euvel 
kan worden geduid dat zij hiertoe niet is overgegaan”. Deze tegenstrijdigheid, afgezien 
van de bovenvermelde aangeklaagde onwettigheid, tast eveneens de regelmatigheid van 
de motivering aan (schending van artikel 149 van de Grondwet).

5. Vijfde onderdeel
Het bestreden arrest oordeelt, bij het ambtshalve beoordelen van de bij het depot opge-

somde waren van klassen 16 en diensten van klasse 41, dat “voor sommige van die waren 
en diensten (…)”, “het beschrijvend aspect (…) niet in de woordcombinatie voorhanden 
is” (punt 13 van het arrest); het arrest beperkt zich echter tot het citeren van bepaalde wa-
ren en diensten (“(zoals bijvoorbeeld in artikel 16: boeken, tijdschriften, dagbladen, leer-
middelen en onderwijsmateriaal; in 41: organisatie van opleidingen, cursussen, en semina-
ria, publiceren, uitgeven, verdelen en uitlenen van boeken en tijdschriften, uitgeverij-dien-
sten, taalonderwijs”); het arrest legt nochtans de inschrijving ook op voor de hiernage-
noemde waren en diensten die door verweerster in het formulier van depot nr. 889719 
waarnaar het arrest verwijst, onder genoemde klassen 16 en 41 waren opgegeven, zonder 
dat wordt verantwoord waarom de door eiser getroffen weigeringsbeslissing niet zou ge-
rechtvaardigd zijn; het arrest meer bepaald niet vaststelt dat het gedeponeerde teken vol-
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doende onderscheidend is voor “drukwerk” en “foto’s” (in het formulier van depot aange-
duid waren van klasse 16) of voor “opvoeding” en “organisatie van beurzen en tentoon-
stellingen voor culturele en educatieve doeleinden” (in het formulier van depot aangedui-
de diensten van klasse 41).

Het bestreden arrest kon, gezien het gebrek aan enige vaststelling omtrent het vereiste 
onderscheidend vermogen met betrekking tot deze waren en diensten, ze niet wettelijk 
omvatten in het bevel tot inschrijving doch ze had moeten uitsluiten van de opgelegde in-
schrijving. Het arrest heeft om deze reden geen wettige toepassing gemaakt van de krach-
tens artikel 6ter Benelux Merkenwet, ingevoegd bij het Protocol van 2 december 1992, 
aan het Hof van Beroep te Brussel toegekende bevoegdheid om, met toepassing van de in 
de artikelen1 en 6bis.1.a. en 6bis.2 BMW opgesomde criteria, aan het Benelux Merkenbu-
reau de inschrijving van het geweigerd merk te bevelen. Het arrest heeft derhalve deze ar-
tikelen alsook artikel 39 BMW houdend de toepassing op zogenaamde “dienstmerken”, 
geschonden. Het bestreden arrest stelt minstens, nu het in het ongewisse laat waarom het 
oordeelt dat het litigieuze teken als merk toch dient ingeschreven voor “drukwerk”, “fo-
to’s”, “opvoeding”, “organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en edu-
catieve doeleinden, het Hof niet in de mogelijkheid zijn wettigheidscontrole uit te oefe-
nen,  is  derhalve  niet  regelmatig  gemotiveerd  (schending  van  artikel  149  van  de 
Grondwet).

6. Zesde onderdeel
Het bestreden arrest (p.8 nr. 13 in fine) legt de inschrijving van het litigieus depot voor 

bepaalde waren en diensten van klassen 16 en 41 op om de enkele reden dat “het beschrij-
vend aspect (…) niet in de woordencombinatie voorhanden is.

Krachtens artikel 3.1.c. van de Europese merken-harmonisatierichtlijn van 21 december 
1988, worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel 
“kunnen dienen” tot aanduiding van onder meer hoedanigheid of bestemming” van de be-
trokken waren of diensten, “niet ingeschreven”.

Het bestreden arrest past zelf met betrekking tot de waren en diensten uit klasse 39 
(punt 11 van het arrest) dit laatste criterium -conform de harmonisatierichtlijn- terecht toe 
door vast te stellen dat de woordcombinatie “Langs Vlaamse Wegen” “de potentiële ge-
bruiker van de waren of diensten kan informeren over de hoedanigheid en bestemming er-
van en derhalve beschrijvend is”.

De weigeringsgrond in de zin van artikel 6bis 1 a. BMW (zoals ingevoegd door het 
Protocol van 2 december 1992), meer bepaald het gebrek aan ieder onderscheidend ver-
mogen, moet geïnterpreteerd worden conform vermelde merken-harmonisatierichtlijn nr. 
89/104 EG, meer bepaald artikel 3.1.c. van deze Richtlijn; deze verplichting tot conforme 
interpretatie volgt uit de aard van de Richtlijn die, overeenkomstig artikel 249 (ex artikel 
189) van het Unieverdrag, verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat van elke 
lid-Staat waarvoor zij bestemd is. De lid-Staten moeten, inbegrepen alle met overheidsge-
zag beklede instanties van de lid-Staten, derhalve ook, binnen het kader van hun bevoegd-
heden, de rechterlijke instanties van deze Staten- krachtens artikel 10 (ex art. 5) van het 
Unieverdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen treffen die geschikt zijn om de na-
koming van de uit de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.

Het hof van beroep diende derhalve de weigeringsgrond in de zin van artikel 6bis 1.a. 
BMW te interpreteren in de zin van -het in conclusie ingeroepen- artikel 3.1 van de har-
monisatierichtlijn en derhalve de litigieuze woordcombinatie niet voor inschrijving vat-
baar kon achten zodra zij minstens “kon dienen” tot aanduiding van onder meer de hoeda-
nigheid of de bestemming van de betrokken waren of diensten.

Het bestreden arrest dat met betrekking tot de specifiek aangeduide waren en diensten 
uit de klasse 16 en 41 (arrest p.8, nr.13, tweede lid) de inschrijving oplegt op grond van de 
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enkele overweging dat voor die bepaalde waren en diensten, “het beschrijvend aspect (…) 
niet in de woordcombinatie voorhanden is” zonder vast te stellen dat -in strijd met de door 
eiser in zijn beroepsconclusie voorgehouden stelling- de litigieuze woordcombinatie zelfs 
niet “kon dienen” tot aanduiding van onder meer de hoedanigheid of bestemming van be-
doelde waren of diensten, houdt schending in van de artikelen 6bis 1.a. en 6ter BMW als-
ook van de artikelen 10 (ex art. 5) en 249 (ex art. 189) van het Verdrag van 25 maart 1957 
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 
december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en 
door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, en van artikel 3.1.c. van de Eerste 
Richtlijn nr. 89/104/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lid-Staten.

7. Zevende onderdeel
Het bestreden arrest is door tegenstrijdigheid in zijn motivering en beschikkingen aan-

getast doordat het de litigieuze woordcombinatie enerzijds van de inschrijving uitsluit we-
gens gebrek aan onderscheidend vermogen, dit is omdat ze de potentiële gebruiker van de 
betrokken waren en diensten kan informeren over hun hoedanigheid en bestemming, inzo-
ver deze woorden werden gedeponeerd voor “ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, 
beoordelen en organiseren van culturele, opvoedende, sportieve en ontspannende activi-
teiten en ontwikkeling, diensten van vakantiekampen, culturele informatie (diensten van 
klasse 41: arrest, p. 10 beschikkend gedeelte; p.8 nr. 13) wel anderzijds de inschrijving 
oplegt, derhalve een voldoende “onderscheidend vermogen” wel aanwezig acht bij het-
zelfde teken voorzover het gedeponeerd is voor “boeken, tijdschriften, leermiddelen, on-
derwijsmateriaal, drukwerk, foto’s (arrest p.8 nr. 13, p.10 beschikkend gedeelte met ver-
wijzing naar de waren van klasse 16) alsook voor “opvoeding, organisatie van opleidin-
gen, cursussen, seminaria, publiceren, uitgeven, verdelen en uitlenen van boeken en tijd-
schriften” (arrest p.8 nr. 13; p.10 met verwijzing naar de diensten van klasse 41).

Het bestreden arrest  acht derhalve met betrekking tot  dezelfde “diensten” -namelijk 
“opvoeding”- “opvoedende activiteiten en ontwikkeling”- de weigering tot inschrijving 
zowel gegrond als niet gegrond; het arrest acht eveneens (vervolg p.8) de weigering van 
inschrijving van het litigieus teken gegrond met betrekking tot bepaalde diensten zoals 
“ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, bevorderen en organiseren van culturele, op-
voedende, sportieve en ontspannende activiteiten en ontwikkeling, diensten van vakantie-
kampen, culturele informatie” terwijl het integendeel de inschrijving oplegt voor waren 
zoals “boeken, tijdschriften, drukwerk, foto’s, leermiddelen en onderwijsmateriaal” die 
noodzakelijkerwijze horen bij -minstens nauw verbonden zijn met- bovenvermelde “dien-
sten” waarvoor de weigering van inschrijving precies gegrond wordt geacht.

Deze tegenstrijdigheid tast enerzijds de regelmatigheid van de motivering aan (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet) en in zover het een tegenstrijdigheid tussen de be-
schikkingen betreft, houdt ook schending in van artikel 1138, vierde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek; zij brengt anderzijds mee dat de beslissing niet naar recht verantwoord is nu 
de inschrijving van een gedeponeerd teken niet voor dezelfde waren of diensten opgelegd 
en geweigerd kan worden. Dergelijke beslissing, getroffen op basis van de artikelen 6bis 
1.a en 6ter BMW, die leidt tot een onmogelijke situatie waardoor ze onwerkbaar is, houdt 
schending in van laatstgenoemde artikelen alsook van artikel 39 BMW waardoor de bepa-
lingen van de BMW van overeenkomstige toepassing worden geacht tekens ter onder-
scheiding van diensten. Eenzelfde besluit geldt met betrekking tot de boven eveneens ge-
laakte situatie waarbij de inschrijving wordt opgelegd voor bepaalde waren terwijl de wei-
gering van inschrijving gegrond wordt geacht voor diensten waartoe deze waren noodza-
kelijkerwijze worden aangewend.

V. Beslissing van het Hof
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Overwegende dat de voorziening alleen gericht is tegen de beslissing een in-
schrijving te bevelen van het merk “Langs Vlaamse Wegen” voor bepaalde wa-
ren en diensten van klassen 16 en 41;

1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser voor de appèlrechters aanvoerde dat het aan de depo-

sant toekwam om aan te tonen voor het Benelux-Merkenbureau, (hierna te noe-
men: BMB) waarom voor bepaalde waren of diensten voldaan zou zijn aan de 
wettelijke grondvoorwaarden en dat  de laattijdige overweging die verweerster 
voor het hof van beroep wijdde aan bepaalde klassen of waren/diensten van deze 
klassen, “niet dienend” was en niets afdeed aan het beschrijvend karakter van de 
ingeroepen woorden;

Dat het arrest dit verweer verwerpt en beantwoordt met de redenen dat “bij de 
preventieve toetsing van het depot, dit niet enkel moet worden beschouwd voor 
de aangegeven klassen in hun geheel maar voor ieder van de daarin opgesomde 
waren of diensten, dat in artikel 6bis.2 immers wordt gesteld dat de weigering 
om in te schrijven kan worden beperkt tot één of meer waren waarvoor het merk 
is bestemd; (…) dat voor het depot van de klassen 16 en 41 derhalve inschrijving 
enkel  behoort  te  worden geweigerd wegens  het  beschrijvende  karakter  ervan 
voor de hierna geciteerde waren of diensten”;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in wezen aanvoert dat het Hof van Beroep te 

Brussel krachtens de bijzondere hem toegekende bevoegdheid oordeelt over de 
beslissing van het BMB waarbij de inschrijving van een depot werd geweigerd 
en desgevallend het Bureau beveelt tot inschrijving over te gaan, en dat dit oor-
deel en bevel beperkt zijn tot het depot zoals voorgelegd aan en beoordeeld door 
het BMB; dat, in de stelling van eiser, het hof van beroep op grond van artikel 
6ter van de BMW een gedeeltelijke inschrijving van een merkdepot voor bepaal-
de waren of diensten niet kon opleggen indien de weigeringsbeslissing van het 
BMB op grond van artikel 6bis BMW geen betrekking had op die specifieke wa-
ren of diensten maar in het algemeen betrekking had op een volledige klasse wa-
ren of diensten;

Overwegende dat artikel 6bis BMW luidt:
1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar 

zijn oordeel: 
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven om-

schrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen 
in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 
2;

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk 
vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor 
het merk bestemd is, worden beperkt;

3. Het Benelux-Merkenbureau geeft van zijn voornemen de inschrijving ge-
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heel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schrifte-
lijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij 
het uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden;

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Merkenbureau tegen de inschrijving 
niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het de-
pot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Mer-
kenbureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de depo-
sant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die 
beslissing;

Overwegende dat krachtens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee 
maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift 
kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s Gravenhage 
of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het de-
pot te verkrijgen;

Overwegende dat het bij de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene pro-
cedures gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in 
artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria;

Dat de vraag rijst hoever die toetsing kan strekken en inzonderheid of de be-
voegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten 
van een klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, 
voor het BMB, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving 
niet heeft overwogen en het BMB de gevraagde inschrijving zonder enige uit-
zondering heeft geweigerd voor een volledige klasse;

Dat de oplossing van die vraag een uitlegging vereist van de artikelen 6bis en 
6ter BMW;

Dat het Beneluxgerechtshof bevoegd is om de vraag te beantwoorden die in 
het dictum sub 1 wordt vermeld; dat het Hof op grond van artikel 6 van het Ver-
drag van 31 maart 1965 in de regel een prejudiciële vraag moet stellen;

3. Derde onderdeel
Overwegende dat verweerster in haar conclusie genomen voor het Hof van Be-

roep te Brussel zonder enige nadere precisering in ondergeschikte orde vroeg dat 
dit hof de inschrijving zou bevelen van het door verweerster gedeponeerde merk 
“voor de door het Hof te bepalen waren en diensten”;

Dat de bestreden beslissing op grond van dit subsidiair verzoek aan het BMB 
oplegt het depot in te schrijven voor de waren van de klassen 16 en 41 en hierbij 
evenwel bepaalde waren of diensten van die klassen uitsluit;

Overwegende dat het onderdeel hierop neerkomt dat op grond van de nationale 
procesregels toepasselijk in België het Hof van Beroep te Brussel ambtshalve 
geen onderscheid mocht maken tussen de verschillende waren/of diensten waar-
op het gedeponeerd teken betrekking had en zelf de lijst niet mocht opstellen van 
de waren of diensten waarvoor het  gedeponeerd teken niet  kon worden inge-
schreven;

Overwegende dat dit onderdeel de vraag doet rijzen of nationale procesrechte-
lijke regels mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de toetsingsbe-
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voegdheid van de nationale rechter;
Dat die vraag gesteld wordt in verband met nationale procesrechtelijke bepa-

lingen die opleggen, vooraleer in te gaan op een verzoek van een partij op grond 
van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te bieden 
hiertegen verweer te voeren;

Dat te dezen inzonderheid uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat tussen de partijen enige discussie gevoerd werd noch voor het 
BMB noch voor het Hof van Beroep te Brussel over specifieke waren en dien-
sten van de klassen 16 en 41 waarvoor het betwiste merk wel een voldoende on-
derscheidend vermogen zou gehad hebben; dat uit het bestreden arrest niet blijkt 
dat het hof van beroep aan de partijen daaromtrent enige vraag stelde;

Overwegende dat het Beneluxgerechtshof bevoegd is om op de vraag te ant-
woorden die in het dictum sub 2 wordt vermeld; dat het Hof op grond van artikel 
6 van het Verdrag van 31 maart 1965 in de regel een prejudiciële vraag moet 
stellen;

4. Vierde onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest niet oordeelt 

dat het BMB of het Hof van Beroep te Brussel het onderscheidend karakter van 
het teken voor elk van de waren en diensten van bij een depot aangegeven klas-
sen moet onderzoeken wanneer de deposant zelf geen onderscheid maakt tussen 
de waren en diensten van een bepaalde klasse;

Dat hieruit volgt dat de aangevoerde tegenstrijdigheid tussen het oordeel dat 
het BMB elk van de waren moet betrekken in zijn beoordeling en het oordeel dat 
eiser “niet euvel kan worden geduid hiertoe niet te zijn overgegaan” niet bestaat;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist ;
5. Vijfde, zesde en zevende onderdeel
Overwegende dat het antwoord op die onderdelen nauw samenhangt met de 

mogelijkheid die aan het Hof van Beroep te Brussel geboden wordt de beslissing 
van het BMB te toetsen;

Dat het antwoord op die onderdelen wordt aangehouden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Beneluxgerechtshof uitspraak zal 

hebben gedaan over de navolgende vragen:
1. Moeten de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus worden uitgelegd dat het Hof 

van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s Gravenhage en het Cour d’appel van 
Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een merk mogen geven voor 
bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek 
bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die be-
paalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelf-
de volledige klasse aanbelangde?

2. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is en het hof van beroep on-
geacht de voor het BMB aangevoerde middelen volledig het gedeponeerde teken 
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kan toetsen aan de in artikel 6bis, vermelde criteria, moet artikel 6ter BMW al-
dus worden uitgelegd dat de in de eerste vraag genoemde rechterlijke overheden 
de regels van het nationale burgerlijke procesrecht moeten of mogen volgen in 
de uitvoering van hun taak, inzonderheid bij de bepaling van de omvang van hun 
recht op toetsing, bij de bepaling van hun bevoegdheid het proces te leiden en bij 
de concretisering van het recht van verdediging van de partijen? 

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
 Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Gry-
se.

Nr. 392

1° KAMER - 27 juni 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - RECHT VAN 
BEZWAAR - ECHTGENOOT OP WIENS NAAM DE BELASTING NIET GEVESTIGD IS.

De wettelijke regeling van artikel 394, § 1, eerste lid W.I.B. (1992), die betrekking heeft op 
de invordering van de belasting, laat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen  
de aanslag door de echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is, onverkort  
bestaan1. (Art. 394, § 1, eerste lid W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:

(...)

In het eerste middel tot cassatie voert eiser in hoofdorde schending aan van artikel 394 
W.I.B. 1992, en van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van 
verdediging voorschrijft. Inzonderheid verwijt eiser het arrest te oordelen dat de ontvan-
ger der directe belastingen ten deze niet gerechtigd is de belastingen in te vorderen ten 
aanzien van verweerster op de enkele grond dat de administratie haar "zelfs het recht op 
bezwaar, op inzage van het fiscaal dossier en van het recht persoonlijk gehoord te worden 
ontzegt" ingevolge de beslissing van de gewestelijke directeur van 25 maart 1997 waarbij 
het bezwaarschrift van verweerster als niet ontvankelijk werd afgewezen.

Krachtens artikel 394, § 1, eerste lid, van het W.I.B. 1992, zoals toepasselijk voor de 
vervanging van deze bepaling bij artikel 7 van de wet van 4 mei 1999, B.S., 4 juni 1999 
met ingang van het aanslagjaar 2000, mag elk gedeelte van de belasting in verband met de 
onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingekohierd op naam 
van één van hen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel, worden vervolgd 
op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten.

Ingevolge deze bepaling, kan de belasting worden ingevorderd ten laste van de andere 
echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting werd gevestigd, voor zover evenwel 
de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten.

Zulks  blijkt  uit  recente  rechtspraak  van  Uw  Hof  (Cass.,  10  mei  2001,  inzake 
C.00.0206.N en Cass., 15 september 2000, inzake C.98.0388.N) waarbij nader wordt ge-
preciseerd dat:

1 Zie Cass., 19 mei 1995, A.R. nr. F.93.0019.N, A.C., 1995, nr. 246; Cass., 1 dec. 1995, A.R. nr. 
F.95.0044.F, A.C., 1995, nr. 521, en de noten (1) en (2); Arbitragehof nr. 39/96, 27 juni 1996, B.S., 9 
augustus 1996.
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- die bepaling ook toepasselijk is wanneer op grond van artikel 128 van het W.I.B. 1992 
de door iedere echtgenoot verschuldigde belasting afzonderlijk wordt vastgesteld;

- het ter zake niet doet dat de inkohiering voor tijdens het huwelijk verkregen inkom-
sten gedaan wordt nadat de echtscheiding is overgeschreven nu de belastingsschuld im-
mers niet ontstaat door de inkohiering.

Artikel 366 van het W.I.B. 1992, zoals dit artikel van toepassing was voor het werd 
vervangen bij artikel 24 van de wet van 15 maart 1999 met ingang van 27 maart 1999, be-
paalde dat "de belastingplichtige tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aan-
slag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen 
bij de directeur der belasting van de provincie of het gewest in wiens ambtsgebied de aan-
slag, de verhoging en de boete zijn gevestigd".

Krachtens de rechtspraak van Uw Hof kon alleen de belastingplichtige de aanslag die te 
zijnen name is gevestigd op grond van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van 
een bezwaarschrift; dit recht, aldus Uw Hof, is persoonlijk en komt niet toe aan derden op 
wier naam de aanslag niet is gevestigd, ook:

- al is die derde de feitelijk gescheiden echtgenoot van de belastingplichtige en kan de 
invordering van de belastingen in verband met de inkomsten van haar echtgenoot op haar 
goederen worden vervolgd;

- al kunnen die derden tot de belastingschuld van degene op wiens naam de aanslag is 
gevestigd, gehouden zijn

(Cass., 1 december 1995, A.C., 1995, nr. 521; Cass., 19 mei 1995, A.C., 1995, nr. 246).

In een arrest van 27 juni 1996 oordeelde het Arbitragehof evenwel dat artikel 366 van 
het W.I.B. 1992 artikel 1O van de Grondwet schendt in zoverre die bepaling het recht om 
bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige 
ten name van wie de aanslag gevestigd is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden echt-
genoot ten name van wie de aanslag niet gevestigd is en die echtgenoot, op grond van arti-
kel 394 van het W.I.B. 1992, gehouden is tot de belastingschuld die ten name van de an-
dere echtgenoot is gevestigd (Arbitragehof nr. 39/96, 27 juni 1996, B.S., 9 augustus 1996).

Gelet op deze rechtspraak van het Arbitragehof werd artikel 366 W.I.B. 1992 uiteinde-
lijk vervangen bij artikel 24 van de wet van 15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999 om aldus 
een recht op bezwaar toe te kennen aan de echtgenoot op wiens goederen de aanslag 
wordt ingevorderd, met ingang vanaf 27 maart 1999 (datum van publicatie van de wet in 
het B.S.: art. 97, lid 2, Wet 15 maart 1999). De tekst luidt thans als volgt:

" De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt  
ingevorderd, kan tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen 
en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der belastingen in  
wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd" (onderlijning toe-
gevoegd).

Vooraleer bedoelde wetswijziging werd doorgevoerd, schikten de fiscale kamers van de 
hoven van beroep zich naar het arrest van het Arbitragehof van 27 juni 1996. Eiser stelt in 
de voorziening (p. 15) overigens dat "het arrest van het Arbitragehof weliswaar gevolgen  
heeft wat de verdere behandeling van gelijkaardige "bezwaargeschillen tegen de aansla-
gen zelf" betreft (...)".

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat de gewestelijke directeur ten onrechte 
de belastingplichtige het recht had ontzegd om bezwaar in te dienen tegen de belasting die 
werd ingekohierd lastens de echtgenoot waarvan zij feitelijk gescheiden leefde. Wat be-
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treft de grond van de zaak stelde het Hof vast dat de belastingplichtige geen enkel argu-
ment nopens de geldigheid van de aanslag kon laten gelden omdat de Administratie ge-
weigerd had de stukken in verband met de vestiging van de aanslag neer te leggen in het 
administratief dossier. Het Hof beveelt dan ook de neerlegging van alle stukken met be-
trekking tot de betwisting zoals vereist door artikel 380 W.I.B. 1992, die de belasting-
plichtige moeten toelaten de geldigheid van de aanslag te onderzoeken (Brussel, 3O okto-
ber 1998, Fiscale Wetgeving en Rechtsbronnen, CD-ROM, Ced. Samsom, nr. 98521625).

Ook in voorliggende zaak had de gewestelijke directeur het bezwaar van verweerster 
tegen de lastens haar ingevorderde belastingen als niet ontvankelijk afgewezen bij beslis-
sing van 25 maart 1997 en haar aldus ten onrechte het recht ontzegd om bezwaar in te die-
nen gelet op het inmiddels tussengekomen arrest van het Arbitragehof dd. 27 juni 1996.

Verweerster liet evenwel na een fiscaal verhaal in te dienen tegen deze beslissing.

De beschouwingen van het  bestreden arrest  kunnen de uitspraak,  volgens welke de 
rechten van verdediging van verweerster werden geschonden, dan ook niet verantwoor-
den.

De omstandigheid dat een administratieve beslissing aan verweerster (ten onrechte) het 
recht op bezwaar heeft ontzegt, kan immers geen schending van haar recht van verdedi-
ging opleveren, nu het arrest van het Arbitragehof, waarin de toegepaste wetgeving werd 
bekritiseerd, op de datum van deze beslissing reeds was gekend, en verweerster zich niet-
temin bij die beslissing heeft neergelegd (Vergelijk met Bergen, 18 september 1998, Fis-
cale Wetgeving en Rechtsbronnen, CD-ROM, Ced.Samsom, nr. 98561426, in een geval 
waarbij de feitelijk gescheiden echtgenoot uitdrukkelijk afstand gedaan had van zijn be-
zwaarschrift).

Het middel komt dan ook gegrond voor.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. C.00.0427.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2000 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- in hoofdorde, de artikelen 393, §2, en 394, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1992);
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- in bijkomende orde, de artikelen 1408, 1414, eerste lid, en 1439 tot en met 1441 van 

het Burgerlijk Wetboek. 
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Aangevochten beslissingen
Het arrest legt, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, aan eiser verbod 

op om tegen verweerster tot executie over te gaan van de in het inleidend exploot vermel-
de en op naam van haar ex-echtgenoot ingekohierde aanslagen, op grond van de als volgt 
geformuleerde motivering: 

"Wanneer dit recht (= het recht om bezwaar in te dienen) uitdrukkelijk wordt ontzegd 
(als laattijdig / door gemis aan hoedanigheid) aan diegene lastens wie de belasting wordt 
ingevorderd of louter theoretisch blijft doordat het dwangbevel op zich niet toelaat dat de 
mede-echtgenoot kennis krijgt van de gegevens die leidden tot de aanslag, doordat hij 
zelfs geen kennis heeft van de aangifte en de mogelijkheid overigens niet is uitgesloten 
dat de aanslag ambtshalve werd gevestigd, is het recht van verdediging manifest geschon-
den.

Dit is ter zake onbetwistbaar het geval, nu de belastingen werden geheven op de uitslui-
tende naam van E.V.B., manifest (zeker gedeeltelijk) ambtshalve werden gevestigd (gelet 
op de administratieve geldboete opgelegd aan V.B., om reden van afwezigheid van aan-
gifte), betrekking hebben op inkomsten verworven in de jaren volgend op het jaar van fei-
telijke scheiding (1991) en ingekohierd werden op de data voormeld (alle in december 
1995 en 1996), daar waar de echtgenoten uit de echt gescheiden zijn sinds 21 april 1995.

In die omstandigheden en afgezien dat aan (verweerster) uitdrukkelijk het recht op be-
zwaar werd ontzegd bij de administratieve beslissing van 25 maart 1997, moet aangeno-
men worden dat (verweerster) overgeleverd is aan willekeur, zowel van de kant van de 
voorheen (sinds december 1991) feitelijk gescheiden en sinds 21 april 1995 uit de echt ge-
scheiden echtgenoot als van de zijde van de administratie die -afgezien het invorderen las-
tens de mede-echtgenoot, lastens wie geen belasting is ingekohierd- deze zelfs het recht 
op bezwaar, op inzage van het fiscaal dossier en van het recht persoonlijk gehoord te wor-
den ontzegt, voorhoudende dat het verhaalrecht op zijn vermogen, de (gewezen) echtge-
noot niet tot belastingplichtige (met de rechten daaraan verbonden) maakt.

In deze context dient (eiser) verbod opgelegd tot  verdere executie over te gaan, op 
straffe het recht van verdediging van de geadministreerde zeer ernstig te schenden.

Dat de fiscus zou gerechtigd zijn om de belastingschuld in te vorderen lasten (verweer-
ster) op grond van het gemeen recht (art. 1414 en 1440 BW), doet aan het boven gestelde 
geen afbreuk en laat de flagrante miskenning van het recht op de verdediging onverkort".

Grieven
In de wettelijke regelingen betreffende de fiscale verplichtingen van echtgenoten moet 

een onderscheid gemaakt worden tussen: 
(a) de gedeeltelijke samenvoeging van inkomsten, geregeld in de artikelen 126 en vol-

gende, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
(b) de invordering van onbetaalde aanslagen, geregeld in de artikelen 394 en 394 bis 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), en 
(c) de mogelijkheid voor elke echtgenoot om bezwaar in te dienen tegen de aanslagen, 

die op zijn goederen ingevorderd worden, beperkt in de vroegere tekst van artikel 366 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gewijzigd bij  de wet van 15 maart 
1999.

Deze onderscheiden wettelijke regelingen beantwoorden aan specifieke doelstellingen 
zodat elke regeling volgens haar eigen inhoud moet toegepast worden.

De mogelijkheid voor een echtgenoot, die tot invordering van een door het gezin ver-
schuldigde aanslag aangesproken wordt, om tegen deze aanslag een bezwaar in te dienen, 
heeft een bepaalde evolutie gekend, waarin eerst de mogelijkheid om bezwaar in te dienen 
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voor elke echtgenoot werd erkend (Cass., 2 februari 1977, Arr. Cass., 1977, 616), waarop 
nadien een meer restrictieve uitspraak volgde (Cass., 19 mei 1995, Arr. Cass., 1995, 246), 
getemperd door een wettelijke maatregel, met name de invoering van artikel 294bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), met tenslotte een uitspraak van het Ar-
bitragehof van 27 juni 1996, ten gevolge waarvan de besproken mogelijkheid onbeperkt 
werd toegestaan.

Uit deze evolutie en uit het vermeld arrest van het Arbitragehof kan worden afgeleid 
dat het ontzeggen aan de echtgenote, in de toestand waarin verweerster zich toen bevond, 
om de op naam van haar echtgenoot ingekohierde aanslagen te bestrijden, ten opzichte 
van de verdedigingsrechten voor kritiek vatbaar was.

Zulke kritiek is evenwel in casu niet dienend, enerzijds vermits de administratie, met de 
directoriale beslissing van 25 maart 1997, niets anders heeft gedaan dan zich volgens de 
toen vigerende rechtspraak te gedragen, en anderzijds omdat de mogelijkheid tot invorde-
ring van een aanslag op de goederen van een bepaalde echtgenoot door de wet niet afhan-
kelijk werd gemaakt van de mogelijkheid voor deze echtgenoot om bezwaar in te dienen. 
De bovenvermelde evolutie van de rechtspraak is wel in de tegenovergestelde richting ge-
gaan, met name dat de mogelijkheid om bezwaar in te dienen verbonden werd aan de mo-
gelijkheid om de belasting op de goederen van de andere echtgenoot in te vorderen.

Het voorschrift van artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
is aldus onaangetast doorheen deze evolutie toepasselijk gebleven.

Het arrest wijst de toepassing van het voorschrift van artikel 394 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992), van de hand wegens schending van het recht van verde-
diging, doch leidt deze schending af van omstandigheden die verband houden, niet met de 
invorderingsregel van artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
maar met de regeling betreffende het indienen van een bezwaar, zoals vervat in artikel 
366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), voor de wijziging van deze 
tekst bij de wet van 15 maart 1999.

De motivering van het arrest neemt aldus grotendeels de motivering van het arrest van 
het Arbitragehof van 27 juni 1996 over, en is gericht is tegen de toepassingsmodaliteiten 
van artikel 366, zoals omschreven in het arrest van 19 mei 1995, maar raakt de toepas-
singsmodaliteiten van artikel 394 niet aan.

De kennis van de gegevens die geleid hebben tot het vestigen van een ingevorderde 
aanslag is op zich niet nodig om tegen deze aanslag een bezwaarschrift in te dienen.

Het feit dat aanslagen ambtshalve werden gevestigd en berekend werden op de inkom-
sten van de andere echtgenoot, verkregen na aanvang van de feitelijke scheiding, en dat 
deze aanslagen ingekohierd werden na ontbinding van het huwelijk, kunnen evenmin enig 
verband houden met de rechten van verdediging van de voor de invordering aangesproken 
andere echtgenoot.

Trouwens geen enkele wettelijke bepaling legt aan de administratie de verplichting op 
om de feitelijk gescheiden echtgenote in kennis te stellen van de belastingaanslagen die 
ten laste van de andere echtgenoot zijn gevestigd.

Tenslotte de omstandigheid dat een administratieve beslissing aan verweerster het recht 
op bezwaar heeft ontzegd, kan geen schending van haar recht van verdediging betekenen, 
nu het arrest van het Arbitragehof, waarin de toegepaste wetgeving werd bekritiseerd, op 
die datum reeds gekend was, en verweerster zich nochtans bij die beslissing heeft neerge-
legd.

Hieruit volgt dat de uitspraak van het arrest onverenigbaar is met de wettelijke invor-
derbaarheid van de bestreden aanslagen, die de wettelijke titel uitmaken voor de invorde-
ring van de bestreden fiscale schuld, en het arrest zodoende de toepassing van één wette-
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lijk  voorschrift,  met  name artikel  394  van het  Wetboek  van de  Inkomstenbelastingen 
(1992), ontzegt op grond van redenen die gericht zijn tegen de toepassing van een ander 
voorschrift (artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)).

Hieruit volgt ook dat het arrest tevens de schending van de verdedigingsrechten aan-
klaagt op grond van een argumentatie die deze uitspraak niet kan schragen en daardoor de 
eerst vermelde bepaling miskent (schending, in hoofdorde, van artikel 394 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992), en van het algemeen rechtsbeginsel dat de eer-
biediging van de rechten van verdediging voorschrijft, en bijkomend van de andere in de 
aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen ).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 393 en 394 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (1992) (artikelen 

294 en 295, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechter formuleert een aantal premissen die, hoewel niet opgenomen in de mo-

tivering van de uitspraak, toch het bestaan zelf van de schuldvordering van eiser in twijfel 
trekken, en stelt daartoe: 

"Afgezien de vraag of de titel tegen één echtgenoot en daterend van na de echtscheiding 
(weliswaar voor belasting geheven op inkomsten verworven voorafgaand de echtschei-
ding) kan worden verhaald op de gewezen mede-echtgenoot - na de echtscheiding een 
derde, niet langer 'echtgenoot' - daar waar art. 394, paragraaf 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat de belasting kan worden vervolgd - ook al is ze 
geheven en ingekohierd op naam van één echtgenoot - op de (eigen en gemeenschaps) 
goederen van de beide 'echtgenoten';

Afgezien dat het - aansluitend bij wat voorafgaat - het hof voorkomt dat het kohier niet 
langer als titel (tegenover de echt gescheiden echtgenoot) kan gelden en lastens hem ten 
uitvoer gelegd, derwijze dat mogelijk tegenover deze laatste zelf een rechtsgeldige titel 
wordt gevestigd".

Het hof merkt verder op dat de artikelen 294 en 295, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen  (1964)  (393  en  394,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1992))  in onderlinge samenhang moeten gelezen worden,  en dat  in  beide bepalingen 
sprake is van een "gedeelte" van de belasting dat verband houdt met de eigen inkomsten, 
en leidt daaruit af: 

"dat zowel in art. 295 als in art. 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) de invordering van belasting ingekohierd op naam van meerdere personen is be-
oogd. Nu ter zake vaststaat dat de ingevorderde belasting bij uitsluiting werd ingekohierd 
op naam van de gewezen echtgenoot van (verweerder), impliceert de vorenstaande inter-
pretatie van de wet dat de belasting, althans op grond van de belastingwet, niet zou kun-
nen vervolgd worden lastens de (ter zake ex) mede-echtgenoot".

Grieven
De artikelen 393 en 394, waarnaar de bestreden overweging verwijst, houden inderdaad 

een regeling in betreffende "gedeelten" van een ingekohierde aanslag, die op inkomsten 
van meerdere personen berekend zijn. De tekst van artikel 394 schrijft evenwel uitdrukke-
lijk voor dat "elke gedeelte" (dus het geheel) van de inkomsten van het gezin alsook de 
voorheffing ingekohierd op naam van één van hen (dus voor het geheel), in de regel mag 
ingevorderd worden op al de eigen en gemeenschappelijke goederen van beide echtgeno-
ten.

Hieruit volgt dat de door de appèlrechter voorgestelde interpretatie, volgens welke de 
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invorderbaarheid op de goederen van de andere echtgenoot, op grond van artikel 394, en-
kel mogelijk zou zijn wanneer de aanslag voor bepaalde "gedeelten" op de inkomsten van 
elke echtgenoot zou gevestigd zijn, met de tekst van die wetsbepaling onverenigbaar is 
(schending van de aangehaalde wetsbepalingen, hoofdzakelijk van artikel 394, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 394, §1, eerste 

lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), elk gedeelte van de 
belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook 
de voorheffing ingekohierd op naam van één van hen, ongeacht het aangenomen 
huwelijksvermogenstelsel, mag vervolgd worden op al de eigen en de gemeen-
schappelijke goederen van beide echtgenoten, behalve wanneer de echtgenoot 
van de belastingplichtige aantoont dat hij zich bevindt in één van de vier geval-
len opgesomd in vermelde wetsbepaling;

Dat ingevolge die bepaling, de belasting kan worden ingevorderd ten laste van 
de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is vastgesteld, voor 
zover evenwel de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen 
inkomsten;

Dat deze wettelijke regeling die betrekking heeft op de invordering van de be-
lasting, de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de 
echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd was, onverkort laat be-
staan;

Dat die mogelijkheid om bezwaar in te stellen, volgens de te dezen toepasselij-
ke wettelijke bepalingen, geen invloed heeft op de rechtsgeldigheid van de invor-
dering die wordt vervolgd ten laste van de echtgenoot op wiens naam de belas-
ting niet was vastgesteld;

Dat de beslagene in het kader van de betwisting omtrent de invordering welis-
waar kan aanvoeren dat zijn recht van verdediging werd geschonden, maar deze 
schending niet louter kan afleiden uit de omstandigheid dat zijn bezwaar tegen 
de aanslag werd afgewezen en hij geen rechtsmiddelen meer kan aanwenden te-
gen een beslissing over de aanslag;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 
1. verweerster en haar gewezen echtgenoot bij beschikking van de voorzitter 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 20 november 1991 
gemachtigd werden afzonderlijk te verblijven;

2. de echtscheiding tussen verweerster en haar gewezen echtgenoot op 21 april 
1995 werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand;

3. op 9 december 1996 drie dwangbevelen werden betekend aan verweerster 
ter invordering van belastingen met betrekking tot de aanslagjaren 1993, 1994 en 
1995, alleen ingekohierd ten name van de gewezen echtgenoot van verweerster;

4. verweerster bezwaar heeft ingediend tegen de ingevorderde belastingen en 
dit bezwaar werd afgewezen als niet ontvankelijk bij beslissing van de geweste-
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lijke directeur van 25 maart 1997;
Dat het arrest vervolgens oordeelt dat eiser niet gerechtigd is de belastingen in 

te vorderen ten aanzien van verweerster op grond dat de administratie haar "zelfs 
het recht op bezwaar, op inzage van het fiscaal dossier en van het recht persoon-
lijk gehoord te worden ontzegt" en zodoende haar recht van verdediging miskent;

Dat het arrest door aldus te oordelen, zijn beslissing dat de betwiste aanslagen 
niet ten laste van verweerster konden worden ingevorderd, niet naar recht verant-
woordt;

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 uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel;

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 393

1° KAMER - 27 juni 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - AARD 
VAN DE AAN DE DIRECTEUR VERLEENDE FUNCTIE.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING — 
TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - MET TWEE JAAR VERLENGDE AANSLAGTERMIJN.

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN - 
BELASTINGAANGIFTE - ONDERZOEK EN CONTROLE - STRAFDOSSIER VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE - 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL VERLEENDE MACHTIGING TOT INZAGE - DRAAGWIJDTE.

1º Artikel 276 W.I.B. (1964) verleent aan de directeur der directe belastingen of de door  
hem gedelegeerde ambtenaar geen rechtsprekende functie nu hij over de bezwaarschrif-
ten beslist in zijn hoedanigheid van administratieve overheid ook in geschillen betreffen-
de de aanslagjaren voor het jaar 19991. (Art. 276 W.I.B. 1964; art. 375, eerste lid W.I.B. 
1992; art. 98 Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen)

2º Wanneer het bestuur de belasting of de aanvullende belasting vestigt binnen de over-
eenkomstig artikel 259, tweede lid, W.I.B. (1964) verlengde termijn in geval van inbreuk 
op de bepalingen van vermeld wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten,  
begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, staat niets er aan in de  

1 Zie Arbitragehof, nr. 67/98, 10 juni 1998, B.S., 12 september 1998.
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weg dat de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel 247 van hetzelfde wetboek, be-
houdens tegenbewijs, geraamd wordt volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere  
graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten. (Art. 247 W.I.B. 1964; art. 
341 W.I.B. 1992)

3º In de gevallen waarin de door de procureur-generaal verleende machtiging tot inzage 
van een strafdossier niet beperkt is noch in de tijd, nocht tot welbepaalde stukken, strekt  
de verstrekte toelating zich niet alleen uit tot de stukken die zich reeds in het strafdossier  
bevonden voor dat de toelating werd verleend, maar ook tot de nadien aan het strafdos-
sier toegevoegde stukken. (Art. 235, § 1 W.I.B. 1964; art. 327, § 1 W.I.B. 1992)

(V. en M. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.00.0020.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet, zoals afgekondigd op 17 fe-

bruari 1994, voorheen de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet;
- de artikelen 267 tot 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördi-

neerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, zoals gewijzigd door het koninklijk be-
sluit nr. 9 van 18 april 1967, de wet van 30 mei 1972, de wet van 16 maart 1976, de wet 
van 19 juli 1979 en de wet van 8 augustus 1980, thans de artikelen 366 tot 375 van het 
Wetboek de Inkomstenbelastingen (1992),  gecoördineerd bij  koninklijk besluit  van 10 
april 1992;

- de artikelen 26, §2, in het bijzonder 3, 1°, en 28 van de Bijzondere Wet op het Arbi-
tragehof van 6 januari 1989.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  wijst  de fiscale voorziening van de eisers als ongegrond af op 

grond van de volgende motieven (punt 5. van het arrest, pagina's 4 en 5): 
(...) dat de eisers in hun conclusie genaamd syntheseconclusie, neergelegd ter griffie 

van het hof op 6 mei 1999, aanvoeren dat de directoriale beslissing dient vernietigd te 
worden omdat zij genomen werd in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, onder erwijzing naar het arrest van het Arbitrage-
hof van 10 juni 1998;

(...) dat de eisers vorderen dat de directoriale beslissing zou vernietigd worden wegens 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de mate dat het hof zou oordelen 
dat het stellen van deze prejudiciële vraag niet nodig is;

(...) dat niet dient ingegaan te worden op het verzoek van de eisers tot het stellen van 
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vermelde prejudiciële vraag nu het Arbitragehof reeds uitspraak deed over een vraag met 
hetzelfde onderwerp bij arrest nr. 67/98 van 10 juni 1998;

(...) dat de artikelen 366 en 367 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
geen jursidictioneel verhaal organiseren, doch bij de gewestelijk directeur een administra-
tief beroep inrichten omringd met waarborgen die analoog zijn aan die welke vereist zijn 
voor jurisdictionele beroepen; dat in deze omstandigheden zoals aangegeven in het arrest 
nr. 67/98 van 10 juni 1998 van het Arbitragehof de artikelen 366 en 367 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992) (voorheen de artikelen 267 en 268 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964)) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schen-
den;

(...) dat de grief derhalve niet gegrond is".
Grieven
De artikelen 267 tot 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, thans de arti-

kelen 366 tot 375 (1992), vertrouwen aan de gewestelijk directeur een rechtsprekende op-
dracht toe en aldus vormen het bezwaar een jurisdictioneel verhaal en de beslissing van de 
gewestelijk directeur een jurisdictionele beslissing en de artikelen 267 tot 276 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, thans de artikelen 366 tot 375 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), aldus als strijdig met de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet, zoals afgekondigd op 17 februari 1994, voorheen de artikelen 
6 en 6bis van de Grondwet, moeten worden aangemerkt en de artikelen 267 tot 276 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) thans de artikelen 366 tot 375 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), niet meer mogen worden toegepast.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de artikelen 267 tot 276 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans de artikelen 366 tot 375 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), geen jurisdictioneel verhaal doch een ad-
ministratief beroep organiseren, de artikelen 267 tot 276 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, thans de arti-
kelen 366 tot 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoördineerd 
bij koninklijk besluit van 10 april 1992, schendt.

Het bestreden arrest,  door voornoemde kwalificatie aan te nemen, zich aldus niet te 
schikken naar het arrest nr. 67/98 van het Arbitragehof van 10 juni 1998 en de door het 
Arbitragehof uitgesproken ongrondwettigheid, aldus toepassing te maken van de artikelen 
267 tot 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 26 februari 1964, thans de artikelen 366 tot 375 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, en al-
dus de bestreden directoriale beslissingen niet te vernietigen, schendt de artikelen 10 en 
11 van de gecoördineerde Grondwet, zoals afgekondigd op 17 februari 1994, voorheen de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, en de artikelen 26, §2, in het bijzonder lid 3, 1°, en 
28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 235, §1, zoals gewijzigd door de wet van 7 juli 1972, in het bijzonder van 

lid 2, en 240, zoals gewijzigd door de wet van 3 november 1976, in het bijzonder van lid 
3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
26 februari 1964, thans de artikelen 327, §1, in het bijzonder lid 2, en 333, in het bijzon-
der lid 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij ko-
ninklijk besluit van 10 april 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  wijst  de fiscale voorziening van de eisers als ongegrond af op 
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grond van de motieven (deel van punt 8. van het arrest, pagina's 8 en 9): 
(...) dat de eisers de schending van artikel 240, derde lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964) aanvoeren voor de aanslag in de personenbelasting voor het 
aanslagjaar 1979 (kohierartikel 355151) en voor de aanslagen in de bedrijfsvoorheffing 
voor de aanslagjaren 1978 (kohierartikel 373251), 1979 (kohierartikel 373261) en 1980 
(kohierartikel 371116);

(...) dat de grief van de eisers erin bestaat dat de administratie onderzoekingen zou ver-
richt hebben tijdens de termijn bepaald bij artikel 240, derde lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964),  dit  zonder de in zelfde bepaling vermelde voorafgaande 
kennisgeving, voorgeschreven op straf van nietigheid van de aanslag;

(...) dat de eisers er op wijzen dat de administratie op 17 december 1982 kennis nam 
van het strafdossier met notitienummer 10887/79/2 van het parket te Dendermonde, en de 
aanslagen op de gegevens van dit dossier heeft gesteund;

(...)  dat  de  eisers  voorhouden  dat  dit  onderzoekingen  zijn  die  de administratie  niet 
mocht verrichten zonder de vermelde voorafgaande kennisgeving;

(...) dat artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) het heeft over 
'in dit hoofdstuk' bedoelde onderzoekingen, zijnde Hoofdstuk III - Onderzoek en Controle 
van Titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); dat het artikel 240 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ondergebracht is onder Afdeling IV 
van het bedoelde hoofdstuk; dat de titel van vermelde Afdeling IV luidt:  'Gemene bepa-
lingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden';

(...) dat uit de samenlezing van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en de titel van Afdeling IV hoger aangehaald moet worden afgeleid dat artikel 
240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) enkel betrekking heeft op de 
onderzoekingen ten aanzien van de belastingplichtige (Afdeling I van Hoofdstuk III) en 
ten aanzien van derden (Afdeling II van Hoofdstuk III);

(...) dat de kennisname door de administratie ven een strafonderzoek of een strafinfor-
matie een handeling is bedoeld in Afdeling III van voormeld Hoofdstuk III, zodat dit geen 
onderzoeking is in de zin van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964);

(...) dat de grief dan ook ongegrond is wat dit onderdeel betreft".
Grieven
De inzage bij toepassing van artikel 235, lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1964), thans artikel 327, §1, lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1992), van het gerechtsdossier geopend ten laste van eerste eiser, vormt een onder-
zoeking bedoeld in Hoofdstuk III van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en arti-
kel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 333 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), is op dit onderzoek van toepassing.

De inzage bij toepassing van artikel 235, §1, lid 2, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964), thans artikel 327, §1, lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1992), van het gerechtsdossier geopend ten laste van eerste eiser, teneinde de as-
pecten van inkomstenbelastingen uit dit dossier ten aanzien van de eisers te onderzoeken, 
vormt bovendien een onderzoeking "ten aanzien van" de belastingplichtige, zijnde de ei-
sers. Het onderzoek van een gegeven dat de belastingplichtige, zijnde de eisers, betreft, 
doch dat zich bevindt bij een openbare dienst, instelling of organisme in de zin van artikel 
235 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 327 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992), en dat plaatsvindt met het oog op het vestigen 
van supplementaire aanslagen op naam van de belastingplichtige, zijnde de eisers, vormt 
een onderzoek "ten aanzien van" deze belastingplichtige, zijnde de eisers.
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De bewoordingen "onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige" zoals opgenomen 
in de titel van Afdeling IV van Hoofdstuk III van Titel VII van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen verwijzen niet naar de "plichten van de belastingplichtige", zijnde de 
titel van Afdeling I van Hoofdstuk II van Titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen, en de in de artikelen 221 tot 227 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964),  thans de artikelen 315 tot  321 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), genoemde onderzoeken, doch naar alle onderzoeken genoemd in Hoofdstuk III 
van Titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen "ten aanzien van" de belas-
tingplichtige, ongeacht of de verplichtingen in het concrete onderzoek kaderen in "plich-
ten van de belastingplichtige" (Afdeling I), "de plichten van derden" (Afdeling II) of "de 
plichten van openbare diensten, instellingen en organismen" (Afdeling III). 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat het onderzoek door verweer-
der van het gerechtsdossier ten laste van eerste eiser geen onderzoeksdaad vormt "ten aan-
zien van de eisers en niet de voorafgaande kennisgeving dient te worden gegeven, zoals 
bedoeld in artikel 240, lid 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans 
artikel 333, lid 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), opdat het onder-
zoek zou kunnen worden gevoerd binnen de verlengde termijn van vijf jaar vanaf 1 janua-
ri van het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, de artikelen 235, §1, in het bijzonder 
lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 327, §1 in het 
bijzonder lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en 240, in het bij-
zonder lid 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 333, in 
het bijzonder lid 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) schendt.

3. Derde middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, zoals afgekondigd op 17 februari 1994, 

voorheen artikel 97 van de Grondwet;
- de artikelen 246, 247 en 259, lid 1 en lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, zoals gewijzigd door de 
wet van 15 juli 1966, het koninklijk besluit nr. 9 van 18 april 1967, de wet van 5 januari 
1976, de wet van 3 november 1976, de wet van 22 december 1977, thans de artikelen 340, 
341 en 354, lid 1 en lid 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoördi-
neerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992;

- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  wijst  de fiscale voorziening van de eisers als ongegrond af op 

grond van de motieven (punt 10. van het arrest, pagina's 12 en 13): 
(...) dat de eisers de schending van artikel 259, tweede lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964) aanvoeren wat betreft de aanslag in de personenbelasting voor 
het aanslagjaar 1979; dat zij betwisten dat zij een inbreuk begingen op de bepalingen van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden, in welk geval de administratie de aanslag kon vestigen binnen de bijkomende 
termijn van twee jaar voorzien bij deze bepaling;

(...) dat het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 11 januari 1989 
de eiser vrijspreekt voor het feit F, zijnde bedrieglijke bankbreuk als strafrechtelijke (ver-
antwoordelijke) persoon van de PVBA Holixem Construction & Trading Company, we-
gens het verduisteren van in het vonnis vermelde goederen; dat zelfde vonnis vaststelt dat 
de strafvordering vervallen is door verjaring wat de overige tenlasteleggingen betreft; dat 
het feit F vreemd is aan het huidig geschil en de strafrechter zich niet heeft kunnen uit-
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spreken over het bewezen zijn van de overige tenlasteleggingen;
(...) dat uit het gevoerde strafonderzoek blijkt (stuk 136) dat eiser toegeeft dat er zwart 

loon werd uitbetaald aan de werknemers over de jaren 1978, 1979 en 1980 voor de een-
manszaak V., en bevestigt dat hij deze fraude toegeeft, maar voorbehoud heeft nopens de 
cijfers; dat eiser bij zelfde strafonderzoek verklaart dat er bij de eenmanszaak overuren 
gepresteerd werden en uitbetaald, en deze uitbetalingen niet  werden opgenomen in de 
boekhouding, zodat de boekhouding vals is (stuk B/73); dat eiser voorhield dat hij de 
zwarte  gelden betaalde met  winsten door  de eenmanszaak verwezenlijkt,  maar dat hij 
geen uitleg kan geven hoe hij in staat was om met de beperkte winsten tijdens de jaren 
1977, 1978 en 1979 ongeveer 500.000 BEF aan zwarte lonen te betalen en nog onroeren-
de goederen aan te kopen, (stuk 136, B/79 en B/80);

(...) dat uit dit alles afdoende blijkt dat eiser onder meer voor het jaar 1978 (aanslagjaar 
1979)  een valse boekhouding voerde,  boekhouding die  minstens gedeeltelijk als basis 
diende voor het bepalen van zijn belastbaar inkomen op basis van zijn aangifte, terwijl de 
winsten van zijn eenmanszaak hoger waren dan door hem werd aangegeven;

(...) dat eiser derhalve een deel van zijn winsten aan de personenbelasting heeft willen 
onttrekken onder meer door een valse boekhouding te voeren;

(...) dat eiser aldus de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van 
de ter uitvoering daarvan genomen besluiten heeft overtreden met bedrieglijk opzet, zodat 
de administratie de aanslag mocht vestigen, zoals zij gedaan heeft, binnen de met twee 
jaar verlengde aanslagtermijn van drie jaar voorzien bij artikel 259 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964);

(...) dat de grief derhalve ongegrond is".
Grieven
3.1. Eerste onderdeel 
Overeenkomstig  artikel  259,  lid  2,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 

(1964), thans artikel 354, lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), kan 
de aanslag worden gevestigd binnen de tot vijf jaar verlengde termijn te rekenen van 1 ja-
nuari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in geval van inbreuk op de 
bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of de ter uitvoering ervan ge-
nomen besluiten. Nergens is vastgesteld welke inbreuk de eisers hebben gepleegd op de 
bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van het uitvoeringsbesluit. 
Evenmin is ergens vastgesteld of aangetoond dat de eisers deze inbreuken zouden hebben 
gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. Hieraan doen niet de min-
ste afbreuk de verklaringen die eiser heeft gedaan in het te zijnen laste gevoerde strafon-
derzoek en in het kader van zijn strafrechtelijke verdediging. Aan deze verklaringen is 
trouwens geen gevolg verbonden, niet in de te zijnen laste gevoerde strafzaak en niet in de 
personenbelasting voor het aanslagjaar 1979. Er kan dan ook niet naar recht worden be-
sloten dat de vijf jaar verlengde aanslagtermijn kon worden toegepast.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, zo-
als afgekondigd op 17 februari 1994, voorheen artikel 97 van de Grondwet, artikel 259, 
lid 1 en lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 26 februari 1964, thans artikel 354, lid 1 en lid 2, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, artikel 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt.

3.2. Tweede onderdeel
De eisers werden voor het aanslagjaar 1979 belast bij toepassing van artikel 247 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 341 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992). Zij betwisten deze aanslag zowel op procedurele grieven 
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als op grieven ten gronde betwisten. Het bestreden "gedeeltelijk tussenarrest" beslist over 
bepaalde van de door de eisers opgeworpen procedurele grieven, zonder reeds te beslissen 
over andere procedurele grieven en over de grieven ten gronde opgeworpen door de ei-
sers.

Zelfs indien alle grieven van de eisers zouden worden verworpen, brengt dit op zich 
nog niet het bewijs bij dat de eisers bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen of van het uitvoeringsbesluit hebben overtreden, en dit met bedrieglijk opzet of met 
het  oogmerk  te  schaden.  Artikel  247  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964), thans artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), houdt im-
mers louter een bewijsmiddel, te weten een wettelijk vermoeden, in tot vaststelling van de 
belastbare grondslag en houdt geen vermoeden in of kan geen vermoeden inhouden dat 
een bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van het uitvoeringsbesluit 
werd overtreden met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. De ten laste 
van de eisers gelegde inbreuken kunnen evenmin op enige andere wijze kunnen worden 
vermoed.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de aanslagtermijn van artikel 
259, lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 354, lid 2, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), terecht werd toegepast, de artike-
len 246, 247 en 259, lid 1 en lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoör-
dineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, thans de artikelen 340, 341 en 254, lid 
1 en lid 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij ko-
ninklijk besluit van 10 april 1992, en de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek, schendt.

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 235, §1, zoals gewijzigd door de wet van 7 juli 1972, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, thans ar-
tikel 327, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 10 april 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  wijst  de fiscale voorziening van de eisers als ongegrond af op 

grond van de motieven (punt 13. van het arrest, pagina's 15 en 16): 
(...) dat de eisers als grief aanvoeren voor de aanslag in de personenbelasting voor het 

aanslagjaar 1981 dat geen stukken met betrekking tot de rechtspleging kunnen worden in-
gezien die dateren van na het verlof van de procureur-generaal; dat zij er op wijzen dat de 
procureur-generaal toelating gaf op 15 september 1981, terwijl de betwiste aanslag steunt 
op een proces-verbaal van nadien, namelijk van 30 april 1982, zodat de toelating tot inza-
ge niet kon begrepen zijn in het verlof van de procureur-generaal van 15 september 1981; 
dat de eisers laten gelden dat zo de administratie geen latere, bijkomende toelating kan 
voorleggen, de inzage van het gerechtsdossier een onwettige onderzoeksdaad uitmaakt, op 
grond waarvan geen wettige aanslag kan worden gevestigd;

(...) dat de procureur-generaal bij het verlenen van het verlof tot inzage voorzien bij ar-
tikel 235, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) souverein 
beslist of hij inzage verleent van het volledige dossier, dan wel de inzage ervan beperkt;

(...) dat volgens het gegeven verlof van 15 september 1981 toelating wordt verstrekt aan 
twee nader aan te duiden ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie om het straf-
dossier ter griffie van de correctionele rechtbank te Dendermonde in te zien en er de nodi-
ge afschriften van te bestellen;

(...) dat deze toelating niet beperkt wordt in de tijd of tot welbepaalde stukken;
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(...) dat in deze omstandigheden de toelating zich niet alleen uitstrekte tot de stukken in 
het strafdossier daterend van vóór de toelating, maar tot alle stukken zonder beperking in 
de tijd;

(...) dat de administratie dan ook op rechtmatige wijze kennis kreeg van het proces-ver-
baal van 30 april 1982 en er de aanslag op mocht steunen, zodat de grief ongegrond is".

Grieven
De procureur-generaal beoordeelt op een souvereine en onaantastbare wijze of inzage 

kan worden verleend aan een ambtenaar van verweerder van akten, stukken, registers, be-
scheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging. Het moet de procureur-generaal 
mogelijk zijn omtrent het al dan niet verlenen van inzage van deze stukken een beoorde-
ling en afweging te maken en het geheim karakter ervan tegenover de ambtenaar van ver-
weerder op te heffen. Het is de procureur-generaal slechts mogelijk deze beoordeling en 
afweging te maken ten aanzien van de bestaande stukken. Ten aanzien van nog niet be-
staande stukken kan de administratie niet om inzage verzoeken en kan de procureur-gene-
raal geen machtiging kan geven, om reden dat de beoordeling en afweging tot het verle-
nen van inzage van deze stukken niet kan worden gemaakt. De toelating door de procu-
reur-generaal tot inzage door ambtenaren van verweerder van stukken met betrekking tot 
het strafdossier ten laste van eerste eiser gegeven op 15 september 1981, kan geen betrek-
king hebben op stukken die werden opgesteld na dit tijdstip en met name op het proces-
verbaal nr. 4061 van 30 april 1982. Bij gebrek aan toelating tot inzage van voornoemd 
proces-verbaal van 30 april 1982, had verweerder op onwettige wijze inzage van dit pro-
ces-verbaal en de erop gesteunde aanslag diende te worden vernietigd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat verweerder op rechtmatige 
wijze kennis kreeg van het proces-verbaal van 30 april 1982, artikel 235, §1, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 
1964, thans artikel 327, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), geco-
ördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 276, eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964), de directeur der directe belastingen of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar uitspraak doet nopens de bezwaren van de belasting-
plichtige tegen de aanslagen in de personenbelasting;

Overwegende dat die bepaling dezelfde strekking heeft als artikel 375, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), vóór de wijziging er-
van ingevolge artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslech-
ting van fiscale geschillen;

Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nr. 67/98 van 10 juni 1988, voor 
recht heeft gezegd dat in de interpretatie volgens welke artikel 366 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992) aan de directeur der directe belastin-
gen een rechtsprekende opdracht toevertrouwt, de artikelen 366 tot 377 van dat 
wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, doordat zij een recht-
sprekende opdracht toevertrouwen aan een overheid die niet doet blijken van de 
waarborgen van onafhankelijkheid en objectieve onpartijdigheid en doordat zij 
niet voorzien in een procedure van wraking, terwijl, in de interpretatie volgens 
welke voornoemd artikel 366 een administratief beroep voor de administratieve 
overheid instelt, voornoemde bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbe-
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lastingen (1992) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden;
Overwegende dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het Arbitragehof 

in voormeld arrest heeft geoordeeld dat artikel 366 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992) aan de directeur der directe belastingen een recht-
sprekende opdracht toevertrouwt, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende voorts dat de regering, die gevolgen wilde verbinden aan het 
voormeld arrest van het Arbitragehof, naar aanleiding van de behandeling van 
het wetsontwerp dat de wet van 15 maart 1999 zou worden, twee amendementen 
heeft ingediend waaruit respectievelijk de artikelen 32 en 98 van die wet zijn 
voortgekomen;

Overwegende dat het ingevolge artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 ge-
wijzigde artikel 375, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) dat,  aldus gewijzigd,  krachtens  artikel  97,  eerste lid,  van voornoemde 
wet, toepasselijk is vanaf het aanslagjaar 1999, voortaan bepaalt dat de directeur 
der directe belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, als administra-
tieve overheid, bij met redenen omklede beslissing uitspraak doet nopens de be-
zwaren aangevoerd door de belastingplichtige;

Overwegende dat artikel 98 van de wet van 15 maart 1999, dat eveneens be-
paalt dat de directeur der directe belastingen of de door hem gedelegeerde amb-
tenaar over de bezwaarschriften beslist in zijn hoedanigheid van administratieve 
overheid, bij ontstentenis van een bijzondere overgangsbepaling van die wet, van 
kracht is geworden op 6 april 1999;

Dat laatstgenoemde bepaling bedoeld is om te voorkomen dat, indien de op-
dracht van de directeur als een rechtsprekende opdracht zou worden aangemerkt, 
tegen de beslissingen van de directeurs der belastingen en de door hen gedele-
geerde ambtenaren over de geschillen betreffende de aanslagjaren vóór het jaar 
1999, bezwaren zouden worden ingediend waarin de door het arrest van het Ar-
bitragehof van 10 juni 1998 vastgestelde schending van de Grondwet zou wor-
den aangevoerd;

Dat zowel uit het opzet van artikel 98 van de wet van 15 maart 1999 als uit de 
parlementaire voorbereiding van die bepaling volgt dat de wetgever dat artikel 
als een uitleggingswet heeft opgevat;

Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, de rech-
ters gehouden zijn zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle zaken waar-
in het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten van 
kracht worden;

Dat het Hof verplicht is die wetten toe te passen, zelfs als ze pas tijdens het 
cassatiegeding zijn afgekondigd; 

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat artikel 276 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) aan de directeur der directe belastingen of 
de door hem gedelegeerde ambtenaar een rechtsprekende functie verleent, faalt 
naar recht;

Overwegende dat, krachtens artikel 28 van de Bijzondere wet op het Arbitra-
gehof,  het  rechtscollege  dat  de  prejudiciële  vraag  heeft  gesteld  evenals  elk 
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rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het ge-
schil naar aanleiding waarvan de prejudiciële vraag is gesteld, zich moeten voe-
gen naar het arrest van het Arbitragehof;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de prejudiciële vraag die aanleiding heeft gegeven tot voormeld arrest 
van het Arbitragehof, werd gesteld door het Hof van Beroep te Gent in het kader 
van de huidige betwisting, noch dat dit hof van beroep in dezelfde zaak uitspraak 
heeft gedaan;

Dat het middel in zoverre het schending aanvoert van artikel 28 van de Bijzon-
dere wet op het Arbitragehof, niet kan worden aangenomen; 

2. Tweede middel
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het oordeelt dat de inzage 

zelf van het strafdossier geen onderzoeksdaad is in de zin van artikel 240 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) op grond van de reden dat "uit de 
samenlezing  van  artikel  240  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) en de titel van Afdeling IV (...) moet worden afgeleid dat (dit) artikel 240 
enkel betrekking heeft op de onderzoekingen ten aanzien van de belastingplichti-
ge (Afdeling I van Hoofdstuk III) en ten aanzien van derden (Afdeling II van 
Hoofdstuk III)";

Overwegende dat, krachtens artikel 240, derde lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964), het bestuur gedurende de in artikel 259, §1, tweede 
lid, van datzelfde wetboek bedoelde aanvullende termijn van twee jaar de in titel 
VII,  hoofdstuk III,  bedoelde onderzoekingen kan verrichten en belastingen of 
aanvullende aanslagen kan vestigen, op voorwaarde dat het bestuur de belasting-
plichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van 
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor 
het bedoelde tijdperk; dat die voorafgaandelijke kennisgeving is voorgeschreven 
op straffe van nietigheid van de aanslag;

Overwegende dat de inzage zelf van een strafdossier geen onderzoeksdaad is 
de zin van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek 
te beslissen; 

Dat het middel, al was het gegrond, derhalve niet tot cassatie kan leiden, mits-
dien niet ontvankelijk is;

3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het schending aanvoert van artikel 

1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet preciseert hoe en waardoor het arrest deze bepalingen schendt;

Dat het onderdeel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat het  onderdeel in zoverre het schending van artikel 

149 van de Grondwet aanvoert, niet preciseert op welk verweer of op welke con-
clusie het arrest niet antwoordt, derhalve niet nauwkeurig is en mitsdien niet ont-
vankelijk;
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel 259, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), de in het eerste lid van dat artikel bepaalde 
termijn met twee jaar wordt verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van ter uitvoering ervan genomen 
besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden;

Overwegende dat de appèlrechters op grond van de feitelijke omstandigheden 
van de zaak die blijken uit het strafonderzoek, oordelen dat eiser een deel van 
zijn  winsten  aan  de  personenbelastingen  heeft  willen  onttrekken  door,  onder 
meer, een valse boekhouding te voeren, zodat hij met bedrieglijk opzet inbreuken 
heeft gepleegd op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van ter uitvoe-
ring ervan genomen besluiten en het bestuur gerechtigd was de aanslag te vesti-
gen binnen de overeenkomstig artikel 259, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) verlengde termijn;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre het schending van voormeld artikel 259, tweede 

lid, aanvoert, niet kan worden aangenomen;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat wanneer het bestuur de belasting of de aanvullende belasting 

vestigt binnen de overeenkomstig artikel 259, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) verlengde termijn in geval van inbreuk op de 
bepalingen van vermeld wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, 
begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, niets er aan in 
de weg staat dat de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel 247 van hetzelf-
de wetboek, behoudens tegenbewijs, geraamd wordt volgens tekenen en indiciën 
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkom-
sten;

Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat gezien de appèlrechters 
oordelen dat het bestuur de aanslag voor het aanslagjaar 1979 mocht vestigen 
binnen de overeenkomstig artikel 259, tweede lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) verlengde termijn, de eisers de vaststelling van de be-
lastbare grondslag overeenkomstig artikel 247 van hetzelfde wetboek, niet meer 
zouden kunnen betwisten, faalt naar recht;

4. Vierde middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 235, §1, eerste lid, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen (1964), de bestuursdiensten van de Staat, met inbe-
grip van de parketten en de griffies van hoven en rechtbanken, gehouden zijn, 
wanneer zij daartoe worden aangezocht door een ambtenaar belast met de zetting 
of de invordering van de belastingen, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te 
verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten, stuk-
ken, registers en om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle 
inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambte-
naar voor de zetting of de invordering van de door de Staat geheven belastingen 
nodig acht;

Dat artikel 235, §1, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat van de ak-
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ten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtsple-
ging evenwel geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van 
de procureur-generaal of de auditeur-generaal;

Dat het aan de beoordeling van de procureur-generaal of van de auditeur-gene-
raal wordt overgelaten te beslissen of een toelating wordt gegeven tot inzage van 
bepaalde stukken van een strafdossier dan wel van een strafdossier in zijn geheel 
met inbegrip van de later aan dit dossier toe te voegen stukken;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat: 
1. de procureur-generaal op 15 september 1981 toelating heeft verleend aan de 

ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie om het strafdossier ter griffie 
van de correctionele rechtbank te Dendermonde in te zien en er de nodige af-
schriften van te bestellen;

2. de verstrekte toelating niet was beperkt noch in de tijd, noch tot welbepaalde 
stukken;

Dat de appèlrechters vervolgens oordelen dat de verstrekte toelating zich niet 
alleen uitstrekte tot de stukken die zich reeds in het strafdossier bevonden voor 
dat de toelating werd verleend, maar ook tot de nadien aan het strafdossier toege-
voegde stukken, zodat het bestuur op rechtmatige wijze kennis heeft gekregen 
van het proces-verbaal van 30 april 1982;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

27 juni 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Huber, Antwerpen en Claeys Boúúaert.

Nr. 394

1° KAMER - 28 juni 2002

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — RECHT VAN VOORKOOP – PACHTOVERDRACHT OP 
TERMIJN - GEVOLG.

De onmiddellijke overdracht van het recht op voorkoop valt niet af te leiden uit het loutere  
feit van de pachtoverdracht op termijn. (Art. 52, 1° Pachtwet)

(J. e.a. T. LES FOYERS SAINTE-MARIE v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0265.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld: 
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1185, 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek, 30, 48.1, 48bis, 51, 52, 6° 

en 7°, 54 van afdeling 3 - Regels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 no-
vember 1969 (Pachtwet genaamd), zoals zij werd gewijzigd bij de wet van 7 november 
1988;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis heeft  beslist  dat  de litigieuze pachtovereenkomst op 26 maart 

1996 door de oorspronkelijke pachter, de heer Paque, met instemming van de verpachter, 
de heer Genot, op het einde van de herfst 1999 aan de heer Lescrenier was overgedragen 
en verder heeft vastgesteld dat de eerste verweerster, die de verpachter is opgevolgd, voor 
het verstrijken van de termijn maar na 26 maart 1996, de verpachte gronden heeft ver-
kocht in twee kavels die respectievelijk aan de tweede, en aan de derde en vierde verweer-
der werden toegewezen en wijst vervolgens de vordering tot vergoeding af die de eisers, 
in hun hoedanigheid van rechthebbenden van de heer Lescrenier, op artikel 51 van de 
Pachtwet hebben gegrond, op grond van de motieven die hier voor volledig weergegeven 
worden gehouden en inzonderheid hierop: 

"dat, in zoverre hiervoor is beslist dat de overeenkomst van 26 maart 1996 betrekking 
had op de overdracht van een pachtovereenkomst ten voordele van de heer Lescrenier met 
een tijdsbepaling die verloopt na de oogst 1998-1999, is aangetoond dat noch de heer Les-
crenier noch zijn rechthebbenden op het ogenblik van de verkoop van de litigieuze grond 
aan de (tweede, derde en vierde verweerder) de hoedanigheid van landbouwer hadden; dat 
de (eisers) eveneens aanvoeren dat de echtgenoten Paque-Renard met toepassing van de 
artikelen 52, 7° en 14, tweede lid, van de Pachtwet geen recht van voorkoop hadden , aan-
gezien hun pachtovereenkomst met ingang van de herfst 1999 was beëindigd; dat bene-
vens het feit dat die stelling werd verworpen (...), dit argument geen hout snijdt aangezien 
(de eerste verweerster) de echtgenoten Paque-Renard gevraagd heeft dat recht te benutten, 
en zij dat aanbod hebben afgewezen; dat de heer Lescrenier, gelet op de overdracht met 
tijdsbepaling van de pachtovereenkomst, het recht van voorkoop had kunnen uitoefenen 
als - wat ten deze niet is gebeurd - dat recht hem overeenkomstig artikel 48bis van de 
Pachtwet zou zijn overgedragen; dat de onmiddellijke overdracht van het recht van voor-
koop daarentegen niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de pachtovereenkomst 
met tijdsbepaling is overgedragen". 

Grieven
...
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2. Tweede onderdeel
Uit artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de tijdsbepaling de verbintenis 

niet  opschort  maar in  voorkomend geval  alleen haar uitvoering uitstelt;  de  pachtover-
dracht houdt ingevolge de artikelen 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek en 30 van de 
Pachtwet de overdracht in van het bijhoren van de hoofdschuldvordering, te weten het 
recht van voorkoop dat artikel 48.1 van die wet aan de pachter toekent, zodat de over-
dracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst impliceert dat het recht van voorkoop 
onmiddellijk bestaat ten voordele van de overnemer en niet meer van de overdrager.

Artikel 52, 6° en 7°, van de Pachtwet bepaalt dat de pachter die de opzegging heeft ge-
daan of die de pachtovereenkomst in onderling overleg heeft beëindigd, geen recht van 
voorkoop heeft, hoewel hij de hoedanigheid van pachter behoudt tot de vervaldag van de 
pachtovereenkomst, omdat het einde van de persoonlijke exploitatie reeds vaststaat; het-
zelfde geldt, a fortiori, wanneer de pachtovereenkomst reeds bij de verkoop van het goed 
het voorwerp was van een overdracht met tijdsbepaling die door de verpachter behoorlijk 
was toegestaan.

De overdracht van het recht van voorkoop aan de overnemer op het tijdstip zelf van de 
overdracht van de pachtovereenkomst volgt verder nog uit artikel 48bis van de Pachtwet 
krachtens hetwelk de pachter die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen aan een of 
verschillende derden, gedurende een periode van negen jaar, de exploitatie van het goed 
niet mag overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of 
aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen en uit artikel 54 van dezelfde wet volgens het-
welk de pachter die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop, gedurende een 
periode van vijf jaar, het goed of de exploitatie ervan niet mag overdragen aan andere per-
sonen; de verplichting tot persoonlijke exploitatie of tot exploitatie door de personen die 
in die bepalingen zijn opgesomd, is immers onverenigbaar met de verplichtingen die zijn 
ontstaan uit de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst die behoorlijk is 
toegestaan door de verpachter en die gedurende de genoemde periodes moet worden uit-
gevoerd.

Bijgevolg volgt uit het onderling verband tussen de artikelen 1185, 1690 en 1692 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 30, 48, 1, 48bis, 52, 6° en 7°, en 54 van de Pacht-
wet, dat de eigenaar in het geval van een door hem toegestane overdracht van pachtover-
eenkomst met tijdsbepaling, het goed niet uit de hand aan een ander persoon dan de over-
nemer van de pachtovereenkomst mag overdragen, zelfs niet voor de vervaldag van de 
tijdsbepaling van die overdracht, zonder hem de gelegenheid te geven zijn recht van voor-
koop uit te oefenen.

Het bestreden vonnis dat weigert aan de eisers de vergoeding toe te kennen die is be-
paald in artikel 51 van de Pachtwet op grond dat de onmiddellijke overdracht van het 
recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit de overdracht met tijdsbepaling van de 
pachtovereenkomst, schendt alle in het middel aangewezen wetsbepalingen.

...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
...
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 48.1 van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt 

dat de eigenaar het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand 
mag verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn 
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recht van voorkoop uit te oefenen;
Dat de pachter ingevolge artikel 52, 1°, van die wet, geen recht van voorkoop 

heeft indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door de 
in dat artikel opgesomde personen;

Dat volgens artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek de tijdsbepaling de ver-
bintenis niet opschort maar alleen haar uitvoering uitstelt;

Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat de 
tot bindendverkaring van het arrest opgeroepen partijen op 26 maart 1996 hun 
pachtovereenkomst, met instemming van de verpachter, aan de rechtsvoorganger 
van de eisers hebben overgedragen, waarbij die overdracht uitwerking krijgt na 
het verstrijken van een termijn, te weten "na de oogst 98/99", dat de eerste ver-
weerster door het overlijden van de verpachter op 27 april 1996 eigenaar van het 
verpachte goed is geworden, dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partijen bij brief van 26 maart 1999 werden verzocht gebruik te maken van 
hun recht van voorkoop, waarop zij in hun brief van 24 april 1999 hebben geant-
woord dat zij van dat recht afzagen en dat het goed voor het verstrijken van de 
tijdsbepaling van de overdracht van de pachtovereenkomst onderhands aan de 
tweede, derde en vierde verweerder werd verkocht;

Overwegende dat daaruit volgt dat noch de rechtsvoorganger van de eisers, die 
op 11 mei 1999 is overleden, noch de eisers zelf dat goed exploiteerden op het 
ogenblik waarop het recht van voorkoop kon worden uitgeoefend;

Dat de eisers bijgevolg krachtens genoemd artikel 52, 1°, geen recht van voor-
koop hadden;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat "de onmiddellijke 
overdracht van het recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit het feit al-
leen dat de pachtovereenkomst met tijdsbepaling is overgedragen", zijn beslis-
sing naar recht verantwoordt;

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

28 juni 2002 - 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Marchal,  eerste voorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Echement –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 395

VAKANTIEKAMER - 2 juli 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING 
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- TIJDSTIP VAN DE BEOORDELING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING - TIJDSTIP VAN DE 
BEOORDELING - VOORLOPIGE HECHTENIS.

1º en 2° Om te oordelen of de in art. 5.3. E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet  
overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, zich 
plaatsen ten tijde van zijn beslissing1 en hoeft hij niet na te gaan of de redelijke termijn 
zal worden in acht genomen bij de berechting van de zaak zelf in haar geheel. (Art. 5.3. 
E.V.R.M.; artt. 21, 22 en 30, § 4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(W.)

ARREST

(A.R. P.02.0959.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie één 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 de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, 

om te oordelen of de in artikel 5.3 E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan 
niet is overschreden, zich moet plaatsen ten tijde van zijn beslissing; 

Dat hij niet hoeft na te gaan of de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6.1 
E.V.R.M. zal worden in acht genomen bij de berechting van de zaak zelf;

Dat het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting in zoverre het aan-
voert dat de redelijke termijn wordt overschreden "daar men niet weet hoe lang 
het proces nog op zich zal laten wachten (...), (eiser), evenals de vonnisgerech-
ten, onwetend zijn over de datum van behandeling van zijn zaak" en "(eiser) ook 
geen weet heeft van wanneer de verwijzingszitting zal plaatshebben", in zoverre 
faalt naar recht; 

Overwegende dat voor het overige het middel het Hof verplicht tot een onder-
zoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 
B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering

1 Cass., 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260.
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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.

2 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 396

VAKANTIEKAMER - 9 juli 2002

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - VERMINDERING VAN DE 
HOOFDGEVANGENISSTRAF - VERBEURDVERKLARING.

Geen eenstemmigheid is vereist, nu het bestreden arrest, gelet op de vermindering van de  
hoofdgevangenisstraf, de tegen beklaagde uitgesproken straf niet verzwaart door de ver-
beurdverklaring op te leggen1. (Art. 211 bis Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.02.0784.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 januari 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq 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
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat de voor het eerst in hoger beroep als straf uitgesproken ver-

1 Cass., 13 mei 1980, A.C. 1979-1980, nr. 583.
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beurdverklaring geen eenstemmigheid vereist wanneer het arrest de hoofdgevan-
genisstraf vermindert;

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

9 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Quadflieg, Brussel.

Nr. 397

VAKANTIEKAMER - 9 juli 2002

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPENBAARHEID VEREIST.

De kamer van inbeschuldigingstelling die de internering van een abnormale beveelt, moet  
haar arrest in openbare terechtzitting uitspreken, maar het onderzoek van de zaak ter te-
rechtzitting en het debat dat eraan voorafgaat, zijn slechts openbaar indien de verdachte  
zulks vraagt1.  (Artt. 148 en 149 Gw. 1994; artt. 7 en 9, Wet Bescherming Maatschappij 
1964)

(Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0857.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor.

1 Cass., 11 dec. 1973 (A.C., 1974, 417); 5 nov. 1974 (ibid., 1975, 304); zie Cass., 15 feb. 1984, A.R. 
3444, nr. 333. Het O.M. merkte tevens op dat het tweede middel niet ontvankelijk is, in zoverre het 
de schending van art. 96 Gw. aanvoerde, aangezien die bepaling immers geen verband met de grief 
hield. Het O.M. voegde hieraan toe dat het evenwel veronderstelde dat het tweede middel had be-
doeld de schending van art. 148, eerste lid, Gw. betreffende de openbaarheid van de terechtzittingen 
aan te voeren.
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Die zijn gesteld als volgt: 
(...);
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 96 van de Grondwet;
- artikel 9 van de wet van 1 juli 1964.

Aangevochten beslissingen en redenen
Uit geen enkel aan het Hof van Cassatie voorgelegd stuk blijkt dat de zaak die op 14 

mei 2002 voor de kamer van inbeschuldigingstelling ten laste van [eiser] is behandeld, in 
openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden.

Grieven
De kamer van inbeschuldigingstelling die zitting hield ten gevolge van een hoger be-

roep tegen een beschikking tot internering, hield zitting in de hoedanigheid van een von-
nisgerecht;

Bijgevolg diende zij zitting te houden in openbare terechtzitting overeenkomstig het be-
paalde in de artikelen 96 van de Grondwet en 9 van de wet van 1 juli 1964;

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 14 mei 2002 vermeldt niet dat het hof [van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,] zitting heeft gehouden in openbare terechtzit-
ting;

Het arrest van 21 mei 2002 stelt alleen vast dat het hof [van beroep] in openbare te-
rechtzitting uitspraak heeft gedaan, dat wil zeggen zijn arrest op 21 mei 2002 in openbare 
terechtzitting heeft gewezen.

IV. Beslissing van het Hof
(...);
Over het tweede middel: 
Overwegende dat artikel 9, tweede lid, van de wet van 1 juli 1964 tot bescher-

ming van de maatschappij, dat afwijkt van artikel 148 van de gecoördineerde 
Grondwet, de kamer van inbeschuldigingstelling alleen toestaat de openbaarheid 
van het debat te bevelen als de inverdenkinggestelde hierom verzoekt, wat vol-
gens de processtukken te dezen niet is geschied;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

9 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Echement – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 398

VAKANTIEKAMER - 9 juli 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE VERDACHTE - HOF VAN BEROEP - JEUGDKAMER - 
BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN - VERWIJZING - OPENBAAR MINISTERIE - GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep van een minderjarige is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbe-
slissing ingesteld wordt tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep dat,  
zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat een maatre-
gel van bewaring, behoeding en opvoeding niet geschikt is voor de minderjarige en be-
slist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te verwijzen met het  
oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat1.  (Art. 416 Sv.; 
art. 38 Jeugdbeschermingswet)

(S. T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0893.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2002 gewezen door 

de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
(...);
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot uit handen 

geven: 
Overwegende dat het arrest de beslissing bevestigt waarbij de jeugdrechtbank 

een gedeelte van de tegen eiser ingestelde vervolgingen uit handen geeft;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 

van het Wetboek van Strafvordering en noch over een bevoegdheidsgeschil noch 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doet;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
(...);

2 Zie voetnoot 1.
1 Cass., 22 juli 1988, A.R. 6869, nr. 681; 21 jan. 1998, A.R. P.97.1637.F, nr. 40; zie Cass., 21 feb. 
1990, A.R. 8080, nr. 376. 
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

9 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal.

Nr. 399

VAKANTIEKAMER - 16 juli 2002

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - 
HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE 
NATIES, RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA - AANHOUDINGSBEVEL 
UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER 
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERHOOR - TERMIJN - SANCTIE - 
NIET-NALEVING - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.

2º UITVOERBAARVERKLARING - INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - 
HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE 
NATIES, RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA - AANHOUDINGSBEVEL 
UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - BESLISSING VAN DE RAADKAMER - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERHOOR - TERMIJN - SANCTIE - NIET-
NALEVING - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - 
UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERHOOR - TERMIJN - SANCTIE - NIET-NALEVING - GEVOLG - RECHT 
VAN VERDEDIGING.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - 
UITVOERBAARVERKLARING - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERHOOR - TERMIJN - SANCTIE - NIET-NALEVING - GEVOLG.

1º, 2°, 3° en 4° De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstel-
ling de betrokkene moet horen m.b.t. zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raad-
kamer om een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tegen hem uitgevaardigd  
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van nietig-
heid, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van de  
rechtspleging als zij het recht van verdediging miskent1.  (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 
maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor 
voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda)

(R.)

1 Zie Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, supra, nr. 49, en de noot, die verwijst naar de parlemen-
taire voorbereiding van de W. 22 maart 1996.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0929.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepaling
Artikel 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de sa-

menwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internati-
onaal Tribunaal voor Ruanda.

Bestreden beslissing
Het arrest bevestigt de beschikking van 14 mei 2002 van de raadkamer te Brussel, en 

verklaart aldus het aanhoudingsbevel uitvoerbaar dat op 12 april 2002 is uitgevaardigd 
door rechter Lloyd Georges Williams, rechter bij het Internationaal Tribunaal voor Ruan-
da,.

Grief
Artikel 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 van de wet van 22 maart 1996 betreffen-

de de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig 
Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bepaalt dat, wanneer de betrok-
kene hoger beroep instelt tegen de beslissing van de raadkamer waarbij het aanhoudings-
bevel van het Tribunaal uitvoerbaar wordt verklaard, de kamer van inbeschuldigingstel-
ling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen van zijn hoger beroep en ten laatste 
binnen acht dagen uitspraak doet.

Die termijnen zijn nauwkeurig vastgelegd en die regeling raakt de openbare orde en is 
substantieel van aard.

De zaak is vastgesteld op de terechtzitting van 23 mei 2002 van de kamer van inbe-
schuldigingstelling.

Het hoger beroep van eiser tegen de beslissing van 14 mei 2002 van de raadkamer te 
Brussel, is ingesteld op 16 mei 2002.

Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling eiser heeft gehoord binnen vier dagen na het instellen van zijn hoger 
beroep.

Het arrest schendt bijgevolg artikel 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 betreffende 
de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig 
Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel betoogt dat het arrest, waarbij de beschikking van 

14 mei 2002 bevestigd wordt, en die het aanhoudingsbevel van 12 april 2002 van 
de rechter bij het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, Lloyd Georges Willi-
ams, uitvoerbaar verklaart, artikel 12, § 1, van de wet van 22 maart 1996 betref-
fende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal 
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voor  voormalig Joegoslavië  en het  Internationaal  Tribunaal  voor  Ruanda zou 
schenden; dat die schending te wijten zou zijn aan het feit  dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet zou blijken dat eiser is gehoord door 
de kamer van inbeschuldigingstelling binnen vier dagen na het instellen van zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer;

Overwegende dat, krachtens het vijfde lid van de voormelde bepaling, wan-
neer het aanhoudingsbevel van het Internationaal Tribunaal uitvoerbaar is ver-
klaard door de raadkamer en de betrokkene hoger beroep heeft ingesteld binnen 
de vierentwintig uur te rekenen van de betekening van die beslissing, de kamer 
van inbeschuldigingstelling de betrokkene binnen vier dagen te rekenen van zijn 
hoger beroep hoort;

Overwegende dat  die  termijnen1 niet  op straffe  van nietigheid zijn  voorge-
schreven, zodat de niet-naleving ervan alleen gevolgen kan hebben voor de gel-
digheid van de rechtspleging als het zijn recht van verdediging miskent;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat 
zijn recht van verdediging was geschonden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

16 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 400

VAKANTIEKAMER - 16 juli 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING - 
TERMIJN - MINDERJARIGE - VOORLOPIGE PLAATSING - VRIJHEIDSBEROVING - BEOORDELING - 
JEUGDRECHTBANK - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN.

2º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE - VOORLOPIGE PLAATSING - 
VRIJHEIDSBEROVING - BEOORDELING - JEUGDRECHTBANK - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN - 
AANHOUDINGSBEVEL - BETEKENING - TERMIJN.

1º en 2° Tot op de datum van de door de jeugdrechtbank uitgesproken beslissing tot uit  
handen geven, moet de regelmatigheid van de aan een minderjarige opgelegde vrijheids-
beroving beoordeeld worden t.a.v. de bijzondere wetsbepalingen; de regels betreffende 
het aanhoudingsbevel, en meer bepaald de termijn van de betekening ervan, hebben al-



1688 HOF VAN CASSATIE 16.7.02 - Nr. 400 

leen betrekking op zijn vrijheidsberoving na de beslissing tot uit handen geven 1(Art. 39 
Jeugdbeschermingswet; art. 18, § 1 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; art. 4 Wet 1 maart 
2002)

(D.)

(A.R. P.02.1032.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

16 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 401

VAKANTIEKAMER - 16 juli 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - AFSTAND - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

2º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - STRAFZAKEN - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HOGER BEROEP - AFSTAND - ARREST - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - HOGER BEROEP - AFSTAND - 
ARREST - ONTVANKELIJKHEID.

1º, 2° en 3° Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar  
voor cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, dat akte verleent van de afstand van het hoger beroep van de verdachte te-
gen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet ontvankelijk. (Art. 31, §§ 1 
en 2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1036.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 juli 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie (wat het toezicht op de wettigheid van een dergelijke beslissing betreft), Cass., 13 mei 1981, 
nr. 522, en de noot (1) ondertekend R.-A.D.,  A.C., 1980-81, 1053, en (wat een vrijheidsberovende 
maatregel betreft, bepaald in de artt. 37, § 2, 4°, en 52quater, Jeugdbeschermingswet, en de sanctie 
van de onwettigheid ervan), Cass., 15 mei 2002, A.R. P.02.0507.F, supra, nr. 296. De bij de W. 1 
maart 2002 bepaalde maatregel wordt door de verslaggever van het wetsvoorstel beschouwd als "een 
soort van voorlopige hechtenis voor jongeren" of een "opsluiting" (Gedr. St. Kamer, 2001-2002, ple-
numvergadering 210, 28 feb. 2002, blz. 31). 
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Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Overwegende dat het arrest akte verleent van de afstand van het hoger beroep 

van de inverdenkinggestelde;
Overwegende dat, krachtens artikel 31 van de wet van 20 juli 1990 betreffende 

de voorlopige hechtenis, alleen de beslissingen die de voorlopige hechtenis hand-
haven, vatbaar zijn voor cassatieberoep;

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

16 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 402

VAKANTIEKAMER - 23 juli 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - VERWIJZINGSBESCHIKKING - EINDBESLISSING - TOEZICHT VAN HET HOF - 
GRENZEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - EINDBESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - TOEZICHT VAN HET HOF - 
GRENZEN.

1º en 2° Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatiebe-
roep instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele recht-
bank verwijst, beperkt het toezicht van het Hof zich tot de regels betreffende de bevoegd-
heid van het vonnisgerecht1. (Art. 130 en 416, Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0896.F)

1 Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 8839, nr. 271 en 19 feb. 1991, A.R. 2775-2830, nr. 330, arresten die het 
toezicht op de formele geldigheid van de verwijzingsbeschikking nog toestaan, wat het Hof, zoals af-
geleid kan worden uit de arresten van 28 nov. 2001 (A.R. P.01.1172.F, nr. 653) en 5 dec. 2001 (A.R. 
P.01.1115.F, nr. 674), zich thans niet meer schijnt te veroorloven, sinds de inwerkingtreding van de 
W. van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingson-
derzoek en het gerechtelijk onderzoek (de zgn. Franchimont-wet), die, o.m., art. 135 Sv. vervangt en 
een art. 235 bis invoegt. 
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I. Bestreden uitspraak
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de verwijzingsbeschikking, op 11 janu-

ari 2002 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers, en tegen het arrest, op 17 mei 2002 gewezen door het Hof van Beroep 
te Luik, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan dat weergegeven wordt in beide memories, waar-

van een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
1. Op het cassatieberoep tegen de verwijzingsbeschikking van 11 januari 2002: 
Overwegende dat, wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de straf-

vordering, cassatieberoep instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem 
naar de correctionele rechtbank verwijst, het toezicht van het Hof beperkt is tot 
de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht;

Overwegende dat het Hof geen acht kan slaan op het door eiser in zijn memo-
rie aangevoerde middel, dat geen verband houdt met die regels;

Overwegende dat die regels voor het overige zijn nageleefd;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Bailly, Verviers.

Nr. 403

VAKANTIEKAMER - 23 juli 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REGELMATIGHEID VAN HET 
AANHOUDINGSBEVEL - TOEZICHT DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - REDENGEVING - ONONDERSCHEIDEN VERMELDINGEN - 
'SOORTGELIJKE' AANHOUDINGSBEVELEN - TOEZICHT VAN HET HOF VAN CASSATIE.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - REGELMATIGHEID - 
TOEZICHT DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - 
REDENGEVING - ONONDERSCHEIDEN VERMELDINGEN - 'SOORTGELIJKE' AANHOUDINGSBEVELEN - 
TOEZICHT VAN HET HOF VAN CASSATIE.
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1º en 2 De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing niet regelmatig met  
redenen, wanneer de daarin vervatte, ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toela-
ten te onderzoeken of de appèlrechters hebben nagegaan of het naar hen verwezen aan-
houdingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevat betreffende de daarin vermelde 
feiten en melding maakt van de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, in het ka-
der waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat is het geval, wanneer het bestreden arrest,  
na te hebben vermeld dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandig-
heden eigen aan de zaak blijven bestaan, vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde 
dag drie onderscheiden aanhoudingsbevelen heeft uitgevaardigd wegens dezelfde, aan 
eiser verweten tenlasteleggingen, en dat die akten in soortgelijke bewoordingen zijn ge-
steld, en beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving van die aanhou-
dingsbevelen dubbelzinnig is1. (Artt. 16, § 5 en 30, § 4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1064.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 2144 op 10 juli 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor, waarvan het derde als volgt is gesteld: 
Wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd
- artikel 16, § 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- artikel 21, §§ 4 en 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- artikel 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- artikel 12, tweede lid, van de Grondwet.
Aangevochten gedeelte van het bestreden arrest
Het bestreden arrest beslist dat:  "dat het aanhoudingsbevel, gelet op de bepalingen van 

de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, regelmatig is; (...) dat de om-
standigheid dat de onderzoeksmagistraat drie verschillende aanhoudingsbevelen heeft uit-
gevaardigd die echter op soortgelijke wijze zijn verwoord, niet betekent dat de motivering 
ervan dubbelzinnig zou zijn; dat niets de onderzoeksrechter verbiedt het onderzoek, zo hij 
dit  wenselijk  acht,  in  drie  verschillende  dossiers  te  verdelen,  hoewel  die  hoogstwaar-
schijnlijk met elkaar verband houden".

Eerste onderdeel
Artikel 16, § 5, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 bepaalt, wat het aanhoudingsbe-

vel betreft, dat "de rechter daarin de feitelijke omstandigheden van de zaak (vermeldt)". 
Dat is te dezen niet het geval, aangezien twee andere aanhoudingsbevelen, die op dezelfde 
datum en op grond van dezelfde bezwaren tegen eiser zijn uitgevaardigd, precies dezelfde 
redenen bevatten.

1 Dit noopte het Hof, op dezelfde terechtzitting, eveneens ertoe de andere twee, soortgelijke arresten 
te vernietigen, op hetzelfde middel dat tot staving van de andere twee, soortgelijke cassatieberoepen 
van eiser was aangevoerd.
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De kamer van inbeschuldigingstelling beslist desalniettemin dat het aanhoudingsbevel 
regelmatig was, en schendt aldus de artikelen 16, § 5, tweede lid, van de wet van 20 juli 
1990 en 12, tweede lid, van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt noch het nummer van het dossier, noch het uur waarop 

het aanhoudingsbevel aan eiser is betekend, zodat niet kan worden nagegaan of de kamer 
van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid heeft onderzocht van het aanhoudingsbevel 
dat in het kader van de dossiers 02/046, 02/087 of 02/088 is uitgevaardigd.

Bijgevolg omkleedt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing niet regelma-
tig met redenen (schending van de artikelen 16, § 5, 22, §§ 4 en 5, en 30, § 4, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 16, § 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis bepaalt dat het aanhoudingsbevel het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld vaststelt en de feitelijke omstandigheden van de zaak 
vermeldt;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vermeld dat de ernstige aanwijzin-
gen van schuld en de feitelijke omstandigheden van de zaak blijven bestaan, 
vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde datum, voor dezelfde telastleggin-
gen,  tegen  eiser  drie  verschillende  aanhoudingsbevelen  heeft  uitgevaardigd, 
waarbij die akten op soortgelijke wijze zijn verwoord;

Dat het arrest beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving 
van die aanhoudingsbevelen dubbelzinnig zou zijn;

Dat het arrest hieraan toevoegt dat niets de onderzoeksrechter verbiedt het on-
derzoek, zo hij dit wenselijk acht, in drie verschillende dossiers te verdelen, hoe-
wel die hoogstwaarschijnlijk met elkaar verband houden;

Overwegende dat die ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toelaten te 
onderzoeken of de appèlrechters hebben nagegaan of het naar hen verwezen aan-
houdingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevatte betreffende de daarin 
vermelde feiten en melding maakte van de feitelijke omstandigheden eigen aan 
de zaak, in het kader waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat zij hun beslissing 
bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleden;

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

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

23 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. 
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Vossen, Brussel.

Nr. 404

VAKANTIEKAMER - 23 juli 2002

1º WRAKING - WRAKINGSGRONDEN - OPSOMMING DOOR DE WET - GEVOLG - RECHTEN 
VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - INTERNATIONAAL VERDRAG 
INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN 
- RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MISKENNING - RECHTSPLEGING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MISKENNING - 
RECHTSPLEGING - WRAKING.

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP DE 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MISKENNING - RECHTSPLEGING - WRAKING.

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT OP DE ONPARTIJDIGHEID 
VAN DE RECHTER - MISKENNING - RECHTSPLEGING - WRAKING.

1º , 2°, 3° en 4° De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zo-
dat schending van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van  
het algemeen rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter  
niet tot staving van wraking kunnen worden aangevoerd1. (Art. 828, Ger.W.; Art. 6.1, Ver-
drag Rechten van de Mens; Art. 14.1, I.V.B.P.R.)

(D. T. D. en F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1083.F)

I. Het verzoek tot wraking
Het verzoekschrift is neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep op 11 

juli 2002. Een eensluidend verklaard afschrift ervan is aan dit arrest gehecht.
De magistraten die verzoeker wenst te wraken, hebben op 12 juli 2002 de bij 

artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring 
gedaan, waarin zij hun met redenen omklede weigering te kennen hebben gege-
ven om zich van de zaak te onthouden.

II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift betoogt dat hij opgeroepen is om 

te verschijnen voor de zesde kamer van het Hof van Beroep te Luik, samenge-

1 Cass., 24 nov. 1994, A.R. D.94.0023.F (wat art. 6.1 en het algemeen beginsel betreft) en 4 feb. 
2000, A.R. C.00.0051.F, nr. 93 (wat de twee internationale bepalingen betreft).
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steld uit de raadsheren Fabienne Drèze, Anne Fréson en Véronique Ancia; dat 
raadsheer Ancia, die de zaak heeft behandeld toen zij onderzoeksrechter was, 
zich reeds van de zaak heeft onthouden en dat de wraking bijgevolg betrekking 
heeft op de raadsheren Drèze en Fréson;

Dat die raadsheren volgens het verzoekschrift gewraakt moeten worden, aan-
gezien eiser zijn verdediging zal baseren op een grondige kritiek van het onder-
zoeksdossier en hij eraan twijfelt dat die magistraten de argumenten van de ver-
dediging, waarin het professioneel gedrag van hun collega bekritiseerd wordt, 
objectief en onpartijdig zullen kunnen onderzoeken;

Overwegende dat het verzoekschrift, dat zich niet beroept op de bij artikel 828, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek, bedoelde gewettigde verdenking, geen andere 
wrakingsgrond dan het risico op partijdigheid van de rechters aanvoert, en ver-
klaart hiervoor te steunen op de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14.1 van het Inter-
nationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook op het alge-
meen beginsel van het recht op de onpartijdigheid van die rechters;

Overwegende dat de wrakingsgronden op beperkende wijze in de wet worden 
opgesomd, zodat een schending van de wetsbepalingen en een miskenning van 
het rechtsbeginsel, zoals ze hierboven zijn vermeld, niet als grondslag voor de 
vordering kunnen dienen;

Dat er geen grond bestaat tot wraking;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek tot wraking;
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Jozef Vandenbosch, V. 

Baetensstraat 3, te 1500 Halle aan, om het arrest binnen de achtenveertig uren 
aan de partijen te betekenen;

Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. 
Laguesse, Luik.

Nr. 405

VAKANTIEKAMER - 23 juli 2002

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - BEDRIEGLIJKE BANKBREUK 
- NIEUWE WET - CORRECTIONELE STRAFFEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - CORRECTIONELE 
RECHTBANK - HEROMSCHRIJVING - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - CRIMINELE STRAFFEN - 
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ONBEVOEGDHEID - GEVOLGEN.

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN – BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN -BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - 
NIEUWE WET - CORRECTIONELE STRAFFEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - CORRECTIONELE 
RECHTBANK - HEROMSCHRIJVING - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - CRIMINELE STRAFFEN - 
ONBEVOEGDHEID - REGELING VAN RECHTSGEBIED - GEVOLGEN.

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEDRIEGLIJKE 
BANKBREUK - NIEUWE WET - CORRECTIONELE STRAFFEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
CORRECTIONELE RECHTBANK - HEROMSCHRIJVING - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - CRIMINELE 
STRAFFEN - ONBEVOEGDHEID - REGELING VAN RECHTSGEBIED - GEVOLGEN.

1º, 2° en 3° Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieg-
lijk uitwissen of veranderen van de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken of boekingsstukken of de inhoud  
ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke bankbreuk ten tijde  
van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krach-
tens welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het  
misdrijf van valsheid in geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren,  
waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er samenhang lijkt te zijn met andere telastleg-
gingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer voor die telastlegging 
geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd verklaart, re-
gelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst  
het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling1. (Artt. 193 e.v. en 489 ter Sw. en 
art. 526 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TURNHOUT T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0907.N)

I. Beoogde beslissingen
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- de beschikking, op 13 februari 2001 door de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Turnhout gewezen;
- het vonnis, op 10 april 2002 door de Correctionele Rechtbank te Turnhout 

1 Artikel 489 ter Sw., zoals ingevoegd bij artikel 120 W. 8 augustus 1997 (B.S., 28 oktober 1997), 
met ingang van 1 januari 1998 (artikel 1 K.B. 25 november 1997 (B.S., 4 december 1997)) stelt thans 
strafbaar met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van honderd frank tot  
vijfhonderdduizend frank de in artikel 489 bedoelde personen die met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden: ...2° de boeken of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 17 juli 
1975 op de boekhouding en de jaarrekeringen van de ondernemingen, geheel of gedeeltelijk hebben 
doen verdwijnen; (...). De omstandigheid dat het (voorheen met criminele straffen beteugeld) bedrieg-
lijk wegnemen, uitwissen of veranderen van de inhoud van de boeken thans niet meer onder de mis-
drijfomschrijving bedrieglijke bankbreuk valt  en het  doen  verdwijnen van die boeken alleen nog 
strafbaar is met correctionele straffen (welke beperktere misdrijfomschrijving, respectievelijke lichte-
re bestraffing, krachtens artikel 2 Sw., ten gunste van de beklaagde moeten worden toegepast (vgl. 
Cass., 4 jan. 2000, A.R. P.98.1416.N, nr. 3), neemt niet weg dat eerstbedoelde misdrijfomschrijving, 
ook onder de nieuwe wetgeving,nog steeds strafbaar blijft als valsheid in geschriften en/of gebruik 
van valse stukken (vgl. Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0081.N, nr. 509). In dezen was een herkwalifi-
catie naar laatstbedoelde misdrijfomschrijving dan ook toelaatbaar. Daartoe was evenwel een vooraf-
gaande correctionalisatie noodzakelijk.
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gewezen;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
De procureur des Konings te Turnhout voert in een verzoekschrift de redenen 

aan waarom hij de regeling van rechtsgebied vraagt. Dit verzoekschrift is aan dit 
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  het  Hof de in  het  verzoekschrift  vermelde redenen over-

neemt;
Overwegende dat, zoals het vonnis van 10 april 2002 van de Correctionele 

Rechtbank te Turnhout vaststelt, het bedrieglijk uitwissen of veranderen van de 
in hoofdstuk I van de wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening 
van de ondernemingen bedoelde boeken of boekingsstukken of de inhoud ervan, 
als misdrijfbestanddeel van de telastleggingen II C, III A, IV A, V E.1) en VI A 
van bedrieglijke bankbreuk ten tijde van het plegen van de feiten, ook nà de Fail-
lissementswet van 8 augustus 1997 nog steeds het misdrijf van valsheid in ge-
schriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren waarop krachtens de 
artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek criminele straffen zijn gesteld;

Dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer voor deze telastleggin-
gen geen verzachtende omstandigheden werden aangenomen;

Overwegende dat de overige ten laste gelegde feiten waarvoor de beschikking 
van 13 februari 2001 de verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwe-
zen, samenhangend lijken te zijn met de feiten van de telastleggingen II C, III A, 
IV A, V E.1) en VI A;

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 

Beslissend tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt  de  beschikking  van  13  februari  2001 van  de  raadkamer  van  de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschul-

digingstelling.

23 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.
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Nr. 406

VAKANTIEKAMER - 30 juli 2002

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING - GEVOLG.

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING - VERWIJZING.

1º en 2° Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te be-
rechten die hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oor-
deelt dat de beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet  
langer mag uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde rechtscolle-
ge, anders samengesteld1. (Artt. 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN i.z. S.)

ARREST

(A.R. C.02.0315.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Gelet op het arrest van het Hof van 9 juli 2002 waarbij het verzoek niet kenne-

lijk onontvankelijk is verklaard;
Gelet op de verklaring bedoeld bij artikel 656, vierde lid, 1°, b, Gerechtelijk 

Wetboek gedaan door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Ant-
werpen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
R. D. G., voorzitter van de 17de kamer van de Rechtbank van Koophandel te 
Antwerpen, en J.P. V. en J. V., rechters in handelszaken, meer dan zes maanden 
verzuimd hebben de zaak te berechten die zij in beraad hadden genomen;

Dat de beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling 
niet langer mag uitblijven;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Onttrekt  de  zaak,  ingeschreven  op  de  algemene rol  van  de  Rechtbank van 

Koophandel te Antwerpen onder nummer 10534/99 aan R. D. G., rechter in de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, en J.P. V. en J. V., rechters in han-
delszaken in die rechtbank;

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, anders sa-
mengesteld;

1 Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr.666 en 4 april 2002, A.R. C.02.066.N, supra, nr. 210. Uit 
dit arrest (en drieëntwintig andere gelijkaardige arresten, betreffende dezelfde rechters) blijkt dat het 
Hof ook dergelijke dringende civiele zaken in een vakantiekamer behandelt.
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Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

30 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 407

VAKANTIEKAMER - 27 augustus 2002

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - NIET KENNELIJK ONONTVANKELIJK - 
GEVOLG.

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - NIET KENNELIJK ONONTVANKELIJK - 
GEVOLG.

1º en 2° Wanneer het verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot onttrek-
king van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maan-
den verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk  
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partij-
en uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het 
Hof te verschijnen1. (Artt. 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL i.z. D.)

ARREST

(A.R. C.02.0390.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel een 

met reden omkleed en door hem ondertekend verzoekschrift heeft neergelegd ter 
griffie van het Hof op 22 juli 2002, waarin verzoeker om de onttrekking van de 
zaak verzoekt aan N. N.-M., raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel, alleen-
rechtsprekend raadsheer, om reden dat zij meer dan zes maanden verzuimd heeft 
de zaak te berechten die zij in beraad had genomen; 

Dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

1 Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493.F, nr. 568, met conclusie van eerste advocaat-generaal J.-F. 
Leclercq en 7 maart 2002, A.R. C.02.0066.N., supra, nr. 168. Uit dit arrest (en negen andere gelijk-
aardige arresten, betreffende dezelfde raadsheer) blijkt dat het Hof ook dringende civiele zaken in een 
vakantiekamer behandelt.
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Beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en het bijgevoegde stuk, medede-
ling wordt gedaan aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel, 
teneinde ten laatste op 12 augustus 2002, na overleg met de leden van dit Hof de 
verklaring bedoeld bij artikel 656, vierde lid, 1°, b) van het Gerechtelijk Wet-
boek, onderaan op de uitgifte van het arrest te stellen.

Beveelt dat van het arrest, het verzoekschrift en het bijgevoegde stuk medede-
ling wordt gedaan aan D. J., B. S., V. G. G. en V. P. die hun conclusies zullen 
neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie ten laatste op 16 augustus 2002.

Stelt de dag van verschijning van partijen vast op de zitting van 27 augustus 
2002, waar afdelingsvoorzitter Robert Boes verslag zal uitbrengen.

30 juli 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 408

VAKANTIEKAMER - 6 augustus 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN.

Cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep tot handhaving van de voorlopige  
hechtenis moet worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van vierentwintig uur die be-
gint te lopen vanaf de dag waarop het arrest aan de verdachte wordt betekend en die be-
rekend word van dag tot dag zonder dat de dag van de betekening hierin is begrepen1.  
(Art. 31, § 2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(A.A.W.)

ARREST

(A.R. P.02.1181.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 31, § 2, Voorlopige Hechteniswet, tegen 

de beslissingen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, cassatie-
beroep kan worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die be-

1 Cass., 30 oktober 1991, A.R. 9431, nr. 120. 
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gint te lopen vanaf de dag waarop de beslissing aan de verdachte wordt bete-
kend;

Dat die termijn wordt berekend van dag tot dag en dat de dag van de beteke-
ning hierin niet is begrepen;

Dat hieruit volgt dat in de regel het cassatieberoep moet worden ingesteld ten 
laatste op de dag die volgt op de betekening;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat het arrest waarbij het hoger beroep van eiser tegen de beslissing van de raad-
kamer waarbij zijn voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, wordt afgewezen, 
aan eiser is betekend op donderdag 25 juli 2002, zodat het cassatieberoep daarte-
gen ten laatste op vrijdag 26 juli 2002 moest worden ingesteld;

Overwegende dat het  cassatieberoep dat eiser pas op zaterdag 27 juli 2002 
heeft ingesteld, laattijdig en dus niet ontvankelijk is;

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

6 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Forrier – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 409

VAKANTIEKAMER - 13 augustus 2002

HERZIENING — ALLERLEI - VOORLOPIGE INTERNERING - PSYCHIATRISCHE AFDELING - 
AANWIJZING - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE - VOORWAARDE.

Het rechtscollege is bevoegd om de psychiatrische afdeling aan te wijzen waar de in een 
strafinrichting  opgesloten  inverdenkinggestelde  geïnterneerd zal  worden,  wanneer  het  
niet alleen vaststelt dat een beschikking tot internering niet is vernietigd, maar zelf de in-
ternering beveelt alvorens de psychiatrische afdeling aan te wijzen. (Art. 14 Wet Bescher-
ming Maatschappij 1964)

(E.H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0956.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende 
op verwijzing ten gevolge van een arrest van 14 juni 2000 van het Hof.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen dat er geen 

grond bestaat om eiser te vervolgen wegens de telastleggingen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 
9, en de kosten ten laste van de Staat worden gelegd: 

Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de vaststelling van het arrest, 
volgens welke "de beschikking van de raadkamer van 6 september 1997 (lees:  6 
september 1991) niet is vernietigd, in zoverre het (eisers) internering beveelt we-
gens de telastleggingen 1, 2, 10, 11, 12 en 13": 

Over het eerste middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het kritiek uitoefent op het arrest 

van 14 juni 2000 van het Hof, geen verband houdt met het bestreden arrest en 
niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, de bepalingen van artikel 2 van het Aan-
vullend Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, die betrekking hebben op het recht op een 
rechtspleging in twee instanties, geen rechtstreekse uitwerking hebben in de Bel-
gische interne orde, aangezien België niet gebonden is door dat protocol;

Overwegende dat, daarenboven, uit het feit alleen dat geen enkel hoger beroep 
tegen het bestreden arrest kan worden ingesteld, niet kan worden afgeleid dat het 
hof van beroep een onbillijke beslissing zou hebben gewezen of dat eisers recht 
van verdediging zou zijn miskend;

Dat het onderdeel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de rechtspleging niet blijkt dat eiser zich voor het hof van 

beroep heeft beroepen op de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen 
zijn zaak berecht had moeten worden;

Dat het onderdeel, in zoverre het de onredelijke duur aanvoert van de rechts-
pleging die tot het bestreden arrest heeft geleid, niet voor de eerste keer voor het 
Hof kan worden aangevoerd en niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het, voor het overige, eveneens niet ontvankelijk is, aange-
zien het voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is;

Over het tweede middel: 
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op het arrest van 

14 juni 2000 van het Hof, geen verband houdt met het bestreden arrest en niet 
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ontvankelijk is;
Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldi-gingstelling, die 

op verwijzing uitspraak doet, de buitenvervolgingstelling alleen had kunnen be-
velen met betrekking tot de feiten die door het arrest van 14 juni 2000 van het 
Hof bij haar aanhangig waren gemaakt;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door, met betrekking 
tot de feiten van de telastleggingen 1, 2, 10, 11, 12 en 13, alleen vast te stellen 
dat de beschikking van de raadkamer, waarbij eisers internering was bevolen we-
gens die telastleggingen, geen van de in het middel aangevoerde wetbepalingen 
of algemene rechtsbeginselen schendt of miskent;

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Over het derde middel, in zoverre het gericht is tegen de voormelde vaststel-

ling van het hof van beroep: 
Overwegende dat het arrest, door die vaststelling, eisers recht van verdediging 

niet miskent, meer bepaald zijn recht op een eerlijk proces, vastgelegd in artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden;

Overwegende dat, zoals hiervoor is beslist in antwoord op het eerste middel, 
een dergelijke miskenning evenmin kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de 
wetsbepalingen betreffende de rechtspleging tot herziening niet hebben voorzien 
in een rechtspleging in twee instanties;

Overwegende dat, voor het overige, het middel, voor het onderzoek ervan, een 
onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing, waarbij bevolen 

wordt dat, "in afwachting van de internering van de gehechte (eiser) in een door 
de commissie tot bescherming van de maatschappij aan te wijzen inrichting, [die 
internering] voorlopig zal plaatsvinden in de psychiatrische afdeling van de straf-
inrichting van Lantin": 

Over het derde middel, in zoverre het gericht is tegen die beslissing: 
Overwegende dat artikel 14 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de 

maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten, bepaalt dat, als de verdachte, op het ogenblik dat de in-
ternering gelast is, zich in hechtenis in een strafinrichting bevindt, de internering 
voorlopig plaatsheeft in de psychiatrische afdeling van die inrichting of, bij ge-
breke daarvan, in een afdeling aangewezen door het gerecht dat de internering 
gelast;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die niet zelf eisers in-
ternering heeft  bevolen, doch vaststelt  "dat  de beschikking van de raadkamer 
[van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers] van 6 september 1997 [lees:  6 
september 1991] niet is vernietigd, in zoverre ze de internering van eiser beveelt 
wegens de telastleggingen 1, 2, 10, 11, 12 en 13", niet bevoegd was om de inter-
nering in de psychiatrische afdeling van de strafinrichting van Lantin te bevelen;
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Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de voorlopige internering in de 

psychiatrische afdeling van de strafinrichting van Lantin beveelt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van het cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.

13 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. G. en P. Baudinet en G. Van Cutsem, Luik.

Nr. 410

VAKANTIEKAMER - 13 augustus 2002

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN CASSATIE - VERZOEK I.V.M. HET CONFLICT TUSSEN TWEE BESLISSINGEN - 
ANDERE BESLISSING - AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN.

Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict tus-
sen een beschikking van de raadkamer en een arrest van het hof van beroep, kan het  
Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de  
rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens bestaat tussen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en hetzelfde arrest van het hof1. (Art. 526 Sv.)

(PROCUREUR GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK inzake B.L. e.a. T. A.G. 1824 e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0972.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Albert Fettweis in zijn verslag en op de conclusie van ad-

vocaat-generaal André Henkes;
Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 1 juli 2002 ont-

vangen op de griffie van het Hof, waarvan een eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht;

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Na-
men, bij beschikking van 12 januari 2000, 1) L. B., 2) C. S., 3) D. L., 4) C. P., 5) 
R. G., 6) J. S., 7) C. T., 8) C. J. heeft verwezen naar de correctionele rechtbank 

1 Zie Cass., 19 dec. 2001, A.R. P.01.1504.F., nr. 712.
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van dat rechtsgebied, wegens, in het dossier nr. 27.12.100117/95 van de notities 
van het parket, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (telastleg-
gingen A, I, 1 tot 25, II, 1 tot 39, III, 1 tot 48, IV, 1 tot 13, V, 1 tot 5, VI, 1 en 2,  
VII), heling (telastleggingen B, 1 tot 58), het dragen van een verboden wapen 
(telastlegging C), bezit van een verweerwapen zonder vergunning (telastlegging 
D), verduistering van in beslag genomen voorwerpen (telastleggingen E, 1 et 2), 
uitgifte van ongedekte cheques (telastlegging F) en vereniging van misdadigers 
(telastleggingen G, a en b), waarbij die misdrijven verweten worden aan één of 
meerdere van hen; dat de raadkamer daarenboven verklaart dat er geen grond be-
staat tot vervolging wat betreft de telastleggingen H en I;

Dat die beschikking, met aanneming van de redenen van de vordering van de 
procureur des Konings, verzachtende omstandigheden aanneemt ten aanzien van 
de voormelde inverdenkinggestelden 1 tot 7 "wegens ontstentenis van enige eer-
dere veroordeling";

Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, bij arrest van 13 november 2000, op een hoger beroep van de naamloze 
vennootschap Eurolease, burgerlijke partij,  eveneens de inverdenkinggestelden 
C. B. en T. L. verwezen heeft naar de correctionele rechtbank wegens heling 
(respectievelijk de telastleggingen I.2 en I.3);

Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik, bij arrest van 15 mei 2002, op 
de hogere beroepen tegen een vonnis van 8 november 2001 van de Correctionele 
Rechtbank te Namen, die betrekking hadden op de beklaagden, met uitzondering 
van C. J.,  zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de gehele 
zaak, op grond dat (1) de feiten van de telastleggingen A., gesteld dat ze bewe-
zen zijn, misdaden zouden opleveren (2) die misdaden niet regelmatig zijn ge-
correctionaliseerd, aangezien de beschikking tot verwijzing, die de redenen van 
de vordering van het openbaar ministerie aanneemt, verzachtende omstandighe-
den aanneemt wegens ontstentenis van enige eerdere veroordeling, wat verkeerd 
is wat betreft de beklaagden L. B., C. S., C. P., R. G. en J.S., die herhaaldelijk 
zijn veroordeeld, (3) "de Correctionele Rechtbank te Namen, wegens de samen-
hang die zou kunnen bestaan tussen de telastleggingen A die ten laste zijn ge-
legd, zowel aan de reeds veroordeelde beklaagden als aan de andere twee be-
klaagden [die zijn vrijgesproken van de voormelde telastleggingen, C. S. en C. 
T.] en de andere telastleggingen, niet bevoegd was om uitspraak te doen over het 
geheel van de telastleggingen, en het hof op dezelfde gronden evenmin bevoegd 
is om uitspraak te doen over de grond van de vervolgingen"; dat het hof van be-
roep zich aldus eveneens onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over 
de burgerlijke rechtsvorderingen die de naamloze vennootschap Eurolease Auto 
(thans Fortis Lease CT), burgerlijke partij, heeft ingesteld tegen de beklaagden 
C. B. en T. L. op grond van de telastleggingen I.2 en I.3; dat een hoger beroep 
van die burgerlijke partij die rechtsvorderingen immers bij de appèlrechters aan-
hangig had gemaakt, terwijl C. B. en T. L. door de eerste rechter definitief van 
die telastleggingen waren vrijgesproken (in het beroepen vonnis als H.1 en H.2 
genummerd);

Overwegende dat  noch  tegen de  voormelde  beschikking  van de  raadkamer 
noch tegen het voormelde arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling voor-
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alsnog enig rechtsmiddel openstaat en dat het arrest van 15 mei 2002 van het hof 
van beroep in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid tussen 
die beslissingen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang be-
lemmert; dat er bijgevolg grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;

Overwegende dat, hoewel het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied al-
leen betrekking heeft op het conflict tussen de beschikking van 12 janvier 2000 
en het arrest van 15 mei 2002, het Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken 
van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging kan uitbreiden tot de te-
genstrijdigheid die tevens bestaat tussen het arrest van 13 november 2000 en het 
arrest van 15 mei 2002;

Overwegende dat de feiten van de telastleggingen A, die aan de beklaagden L. 
B., C. S., C. P., R. G. en J. S. worden verweten, misdaden schijnen te zijn die 
door de artikelen 66, 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek met name 
gestraft worden met vijf tot tien jaar opsluiting; dat die misdaden, om de door het 
hof van beroep aangegeven redenen, niet regelmatig zijn gecorrectionaliseerd;

Overwegende dat de door het hof van beroep vermelde samenhang schijnt te 
bestaan;

OM DIE REDENEN,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking die op 12 januari 2000 is gewezen door de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Namen, behalve in zoverre zij uitspraak doet met be-
trekking tot C. J., verzachtende omstandigheden aanneemt ten gunste van de in-
verdenkinggestelden D. L. en C. T., en verklaart dat er geen grond bestaat tot 
vervolging wat de telastleggingen H en I.1 betreft;

Vernietigt het arrest dat op 13 november 2000 is gewezen door het Hof van 
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre het de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de naamloze vennootschap Eurolease Auto (thans Fortis 
Lease CT) tegen C. B. en T. L., respectievelijk wegens de telastleggingen I.2 en 
I.3, bij de correctionele rechtbank aanhangig maakt;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

13 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 411

VAKANTIEKAMER - 20 augustus 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
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2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1º en 2° De bodemrechter beoordeelt in feite, in het licht van de specifieke omstandigheden  
van elke zaak, het redelijk karakter van de termijn waarbinnen elke aangehouden of ge-
hechte persoon het recht heeft om berecht of hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld1. (Art. 5.3 E.V.R.M.; art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1217.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 augustus 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat het middel het arrest verwijt te beslissen dat de redelijke ter-

mijn, bepaald in artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, na meer dan vijf jaar en elf maanden 
voorlopige hechtenis niet is overschreden;

Overwegende dat de bodemrechter, in het licht van de specifieke omstandighe-
den van elke zaak, in feite oordeelt  over het redelijk karakter van de termijn 
waarbinnen een aangehouden of gehechte persoon het recht heeft berecht te wor-
den of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld;

Overwegende dat het middel in zoverre het in werkelijkheid kritiek uitoefent 
op de feitelijke beoordeling door de appèlrechters van de gegevens van de zaak 
of voor het onderzoek ervan een onderzoek van die gegevens vereist waarvoor 
het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest op de verschillende argumenten die eiser in zijn 
conclusie aanvoert tot staving van de overschrijding van de redelijke termijn, be-
doeld in artikel 5.3 van het voormelde Verdrag, als volgt antwoordt: 

[1] Naast de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten van ontvoering en op-
sluiting van een volwassene en drie minderjarigen, waarvoor hij op zijn minst 
gedeeltelijke bekentenissen heeft afgelegd, "[...] [maakt eiser] het voorwerp uit 
van eindvorderingen tot verwijzing, op grond van, met name, moord, andere ont-
voeringen of pogingen tot ontvoering, verkrachtingen en handel in verdovende 

1 Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.
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middelen";
[2] "Wegens de herhaling van de feiten, hun kennelijk georganiseerd karakter 

en zijn specifiek gerechtelijk verleden inzake verdovende middelen, is er alle re-
den om te vrezen dat [eiser] nieuwe feiten zal plegen, of dat hij zal pogen zich 
met derden te verstaan, des te meer daar de psychiater-deskundigen van oordeel 
zijn dat de persoonlijkheid [van eiser] kenmerken vertoont die gevonden kunnen 
worden bij personen die een gevaar voor de maatschappij vormen; aldus is de 
voorlopige hechtenis nog steeds absoluut verantwoord, rekening houdende met 
de aantasting van de openbare veiligheid, ook al duurt de vrijheidsberoving, zo-
als [eiser] aanvoert, uitzonderlijk lang";

[3] "Gelet op de uitzonderlijke zwaarwichtigheid van de feiten en hun com-
plexiteit, is de redelijke termijn thans niet overschreden. Het hof [van beroep] 
heeft in zijn arresten van 22 oktober 2001 en 21 januari 2002, met toepassing van 
artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering, vastgesteld dat het verloop van 
de rechtspleging, gelet op de complexiteit ervan, geen abnormale vertraging ver-
toont, en heeft de nodige maatregelen genomen om te vermijden dat de hechtenis 
onredelijk lang zou duren; dat het onderzoek sindsdien is afgesloten";

[4] "Het redelijk karakter  van de hechtenis moet worden beoordeeld in het 
licht van de aard en de complexiteit van de [aan eiser] ten laste gelegde feiten. 
Gelet op de volstrekt uitzonderlijke onderzoeksopdrachten die de omstandighe-
den van de zaak vereisten, gelet op de zorgvuldigheid waarmee ze zijn verricht, 
en gelet daarenboven op de maatregelen om toezicht te houden op de wijze waar-
op het onderzoek is gevoerd en de vooruitzichten voor de afsluiting ervan, lijkt 
de redelijke termijn op dit ogenblik te dezen niet overschreden";

[5] "De onderzoeksmagistraat heeft het dossier overgezonden aan het parket, 
wiens eindvorderingen in het dossier voorkomen; [...]  de bevolen bijkomende 
onderzoekshandelingen zijn verricht, zodat de regeling van de rechtspleging wel-
dra zal kunnen plaatsvinden";

Overwegende dat de appèlrechters aldus antwoorden op de in het middel be-
doelde conclusie, zonder zich schuldig te maken aan de daarin aangeklaagde te-
genstrijdigheid, en daaruit wettig hebben kunnen afleiden dat de in het voormel-
de artikel 5.3 bepaalde redelijke termijn niet is overschreden;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het betwist dat er 

bij de beoordeling van de redelijke termijn na vijf jaar en elf maanden voorlopige 
hechtenis nog rekening kan worden gehouden met het risico op ontsnapping naar 
het buitenland of het risico op een publiek schandaal of maatschappelijke onrust, 
gericht is tegen overtollige redenen van het arrest en, in zoverre, bijgevolg niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Over het tweede middel: 
Overwegende dat het middel zonder verdere toelichting alleen vermeldt dat 

"het betwiste arrest de gronden van de telastlegging niet wijzigt";
Dat het middel niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
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ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

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

20 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. O. Slusny en F. Solan.

Nr. 412

VAKANTIEKAMER - 27 augustus 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - TERMIJN VOOR MEMORIE.

Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht dagen vóór de te-
rechtzitting van het Hof heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in strafzaken,  
zelfs als de negende en de tiende dag vóór de zitting een zaterdag, een zondag of een  
andere wettelijke feestdag is1. (Art. 420 bis Sv.)

(C.)

ARREST

(A.R. P.02.1106.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat de zaak is ingeschreven op de rol van de terechtzitting van 

27 augustus 2002;
Dat, krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is 

de memorie die eiser minder dan acht dagen vóór de terechtzitting heeft inge-
diend tot staving van zijn cassatieberoep, zelfs als de negende en de tiende dag 

1 Cass., 13 juli 1999, A.R. P.99.0843.N, nr. 414.
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vóór de zitting een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag is;
Overwegende dat de op maandag 19 augustus 2002 ter griffie van het Hof ont-

vangen memorie te laat is ingediend, daar er tussen de neerlegging en de terecht-
zitting geen acht vrije dagen konden verlopen; 

B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

27 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Forrier – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. A. De Boeck, Antwerpen en Houben, Brussel.

Nr. 413

VAKANTIEKAMER - 27 augustus 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELING - HECHTENIS VAN EEN VREEMDELING 
MET HET OOG OP ZIJN VERWIJDERING.

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL MET HET OOG 
OP VERWIJDERING - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELING.

1º en 2° De wettelijke hechtenis van een vreemdeling met het oog op zijn daadwerkelijke 
verwijdering van het grondgebied is, op zich, geen onmenselijke of vernederende behan-
deling1. (Art. 3 E.V.R.M.; artt. 71 en 72 Vreemdelingenwet)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1175.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juli 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

1 Zie Cass., 31 juli 2001, P.01.1011.F, nr. 427.
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Eiser stelt verschillende grieven voor in een memorie, waarvan een eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
Over de grieven in hun geheel: 
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij voor het onderzoek ervan een on-

derzoek van feiten vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk 
zijn;

Overwegende dat, krachtens artikel 71, eerste lid, van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, het  in die  bepaling bedoelde beroep van de 
vreemdeling bij de rechterlijke macht uitsluitend betrekking heeft op de jegens 
hem genomen vrijheidsberovende maatregel;

Overwegende dat de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken, 
met toepassing van de artikelen 74/6, § 1, van die wet en 75, § 3, van het konink-
lijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op 28 juni 2002 de 
vasthouding van eiser in het Transitcentrum 127bis te Steenokkerzeel heeft be-
volen, op grond dat eiser "geen enkel geldig document bezit:  hij is in België 
aangekomen zonder paspoort", dat hij "zich, volgens zijn eigen verklaringen, in 
zijn land van oorsprong schuldig heeft gemaakt aan een gemeenrechtelijke mis-
daad (moord op een agent van de ordediensten), waarvoor hij in zijn land ver-
volgd zou worden" , "dat [bijgevolg] eraan kan worden getwijfeld dat hij vrijwil-
lig zal terugkeren naar het ontvluchte land en dat derhalve het gevaar bestaat dat 
hij geen gehoor zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten", "dat 
[eiser dus] in een welbepaalde plaats moet worden vastgehouden om zijn effec-
tieve verwijdering van het grondgebied te waarborgen";

Overwegende dat het een bestuurlijke beslissing betreft die voldoet aan de mo-
tiveringsvoorwaarden vereist bij artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffen-
de  de  uitdrukkelijke  motivering  van  de  bestuurshandelingen,  zodat  het  arrest 
wettig beslist dat ze regelmatig met redenen is omkleed;

Overwegende dat diezelfde bestuurlijke beslissing is genomen overeenkomstig 
de bepalingen van de voormelde wet van 15 december 1980, en, meer bepaald, 
overeenkomstig artikel 74/6 van die wet, zodat de appèlrechters, door de beroe-
pen  beschikking  te  bevestigen  die  de  handhaving  van  de  vrijheidsberovende 
maatregel had bevolen en door eisers verzoek tot invrijheidstelling niet-gegrond 
te verklaren, die bepalingen van intern recht niet schenden;

Overwegende dat uit het feit alleen dat zij aldus uitspraak hebben gedaan over 
de wettigheid van die maatregel, terwijl de rechtspleging betreffende eisers asiel-
aanvraag nog hangende was, geen schending van artikel 5 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden kan wor-
den afgeleid;

Overwegende dat de opsluiting van een vreemdeling, op zich, geen onmense-
lijke of vernederende behandeling vormt; dat uit de stukken waarop het Hof ver-
mag acht te slaan, niet blijkt dat de appèlrechters artikel 3 van het Verdrag heb-
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ben geschonden, evenmin als de artikelen 8 en 14;
Overwegende dat artikel 13 van het Verdrag bepaalt dat eenieder wiens in dat 

verdrag vermelde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op daadwer-
kelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien die schending zou 
zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;

Overwegende dat de appèlrechters, op grond "dat de vasthouding in een wel-
bepaalde plaats en de daaruit volgende vrijheidsberoving, hun grondslag vinden 
in artikel 74/6 van de wet van 15 december 1980 [...], dat daadwerkelijke rechts-
hulp is voorzien in de artikelen 71 en volgende van diezelfde wet", die verdrags-
bepaling evenmin schenden; dat, wat dat betreft, eisers argument dat de commis-
saris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op de datum van het arrest, 
zelf nog geen uitspraak had gedaan over het beroep dat eiser voor hem had inge-
steld tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 
te verlaten, die de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken jegens 
hem op 28 juni 2002 heeft genomen en die steunde op het feit dat zijn asielaan-
vraag "geen verband houdt met het asiel", niet terzake doet;

Dat de grieven, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

27 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Kadima, Luik.

Nr. 414

VAKANTIEKAMER - 27 augustus 2002

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID — 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK - VORDERING TOT 
VERGOEDING VAN SCHADE ONTSTAAN UIT VERKEERSONGEVAL - BEGRIP - OMVANG.

Art. 601 bis Ger. W. dat bepaalt dat de politierechtbank ongeacht het bedrag, kennis neemt  
van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs  
indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek,  
strekt ertoe de bevoegdheid van de politierechter te verruimen tot alle ongevallen in het  
wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het Wegverkeersregle-
ment bedoelde dieren betrokken zijn; die bepaling doelt niet op vorderingen ingesteld in  
verband met  schade ontstaan bij  verkeer  in  de  lucht  of  op  het  water1.  (Art.  601 bis 

1 Het bovenstaand arrest sluit met de omschrijving van het begrip verkeersongeval in art. 601 bis 
Ger. W. nagenoeg aan bij de omschrijving die het Hof van datzelfde begrip in art. 138,6° bis Sv heeft 
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Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE  BRUSSEL i.z. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0386.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 juli 2002 gewezen door 

de Arrondissementsrechtbank te Leuven.

gegeven (Cass., 20 oktober 1998, P. 97.0851.F, nr. 447 en de noot; 3 november 1998, P. 96.0916.N, 
nr. 473; 24 maart 1999, P.97.1357.F, nr. 174 en 16 juni 1999, P. 98.1528.F, nr. 364).
Art. 601bis Ger W. noch enige andere wetsbepaling geven een definitie van wat onder verkeersonge-
val moet worden verstaan. De rechtspraak van de feitenrechters, alsmede de rechtsleer vormen een 
caleidoscoop van uiteenlopende meningen (zie o.m. E. BREWAEYS "De nieuwe wet betreffende de poli-
tierechtbanken", Verkeersrecht 1994, (255) 256; E. BREWAEYS, "De nieuwe wet betreffende de politie-
rechtbanken. Enkele kritische bedenkingen" P. & B 1996, 47. In dezelfde zin: B. CATTOIR, "Bijzonde-
re procesrechtelijke aspecten van procedures in verband met vergoeding van schade naar aanleiding 
van verkeersongevallen", T.A.V.W. 1997,3. L. SOETEMANS, "Bevoegdheid en werking van de politie-
rechtbank" R.W. 1999-2000 (1209 – 1223).
Wat de rechtspraak betreft:
zie onder meer Vredegerecht Asse, 17 juli 1995 - Verkeersrecht 1996,75 (schade als gevolg van het 
berijden van een vermeend gebrekkig wegdek) en Arrondissementsrechtbank Brussel,  16 oktober 
1995 -  Verkeersrecht 1996, 76, noot E. BREWAEYS - in dezelfde zaak (schade veroorzaakt aan een 
voertuig ingevolge losliggende kasseistenen en een wegdek in slechte toestand); Arrondissements-
rechtbank Antwerpen, 12 maart 1996 -  Verkeersrecht 1997, 188 (val van een voetganger over een 
wegspringende hond die aan de leiband was gehouden door een andere voetganger op de dijk van 
Duinbergen); Vredegerecht Zelzate, 20 juni 1996 - Verkeersrecht 1996, 290 (schade aan de verf en 
laklaag van een voertuig als gevolg van kleine steentjes op het wegdek door werken); Arrondisse-
mentsrechtbank Brussel, 7 oktober 1996 -  Verkeersrecht 1997, 22 (val van een voetganger in een 
park als gevolg van een opgejaagde hond); Politierechtbank Brugge, 23 december 1996 -  T.A.V.W. 
1997, 71 (schade veroorzaakt door een minderjarige die door een val een geparkeerde motorfiets doet 
omvallen); Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 15 mei 1997 -  Verkeersrecht 1997, 277, noot E. 
BREWAEYS (verlies van de controle over een jetski op het kanaal); Arrondissementsrechtbank Ieper 25, 
september 1998 - Verkeersrecht 1999, 102 (ongeval als gevolg van het onoordeelkundig plaatsen van 
remschijven door de garagist); Arrondissementsrechtbank Namen, 15 juni 1998 - Verkeersrecht 1998, 
328 (schade als gevolg van clarck die in beweging is om paletten te laden of te lossen); Arrondisse-
mentsrechtbank Aarlen, 13 oktober 1998 - Verkeersrecht 1999,170 (val op een oprit van een waren-
huis die bedekt was met ijs); Vredegerecht Beringen, 17 september 1999 - A.J.T. 1999-00, 924; Vre-
degerecht Westerlo, 14 februari 1997,  A.J.T.  1997-98, 283, noot L. SOETEMANS; Arrondissements-
rechtbank Brugge, 24 september 1999 -  Verkeersrecht 2000, 16 (overvaren van een surfplank door 
een motorjacht in de Belgische territoriale wateren); Politierechtbank Halle, 20 april 1995 - Verkeers-
recht  1996,74 (schade als gevolg van losliggende stenen is geen verkeersongeval), Politierechtbank 
Charleroi, 10 september 1996 - R.G.A.R. 1999 nr. 13143 en Arrondissementsrechtbank Luik, 13 janu-
ari 2000 - Verkeersrecht 2000, 1378, noot E. BREWAEYS; Politierechtbank Dinant, 10 juni 1996 - Ver-
keersrecht 1997,129.
Zie ook: Pol. Nijvel, 20 april 1998, Verkeersrecht 1999, 13; Arrondissementsrechtbank Nijvel 1 sep-
tember 1998, Verkeersrecht 1999, 14; Arrondissementsrechtbank Gent, 20 april 1998, T.A.V.W. 2000, 
86; Arrondissementsrechtbank Gent, 22 februari 1999, T.A.V.W. 2000, 82; Arrondissementsrechtbank 
Gent,  21  februari  2000,  Verkeersrecht 2000,  207;  Arrondissementsrechtbank  Brugge,  6  februari 
1998,  Verkeersrecht 1998, 166; Arrondissementsrechtbank Brugge, 26 september 1997,  Verkeers-
recht 1998, 89. Het ging om een ongeval tussen een werktuig en een toevallig stilstaand voertuig.
Aldus ook: Pol. Brugge 26, mei 1997, Verkeersrecht 1998, 90; Pol. Mechelen, 12 mei 2000, A.J.T. 
2000-01, 729; Pol Mechelen, 12 mei 2000, A.J.T. 2000-01, 728.
Zij die voorstander zijn van een extensieve uitlegging van het begrip verkeer, omsluiten daarin niet 
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II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende:
De vordering zoals ingeleid bij de Vrederechter van het kanton Aarschot strekt 

tot schadevergoeding voor de verwondingen die het  paard van Vrancken zou 
hebben  opgelopen  naar  aanleiding  van  een  beweerde  (nood)landing  van  een 
luchtballon of beweerd laag overvliegen van de luchtballon bestuurd door Luc 
Smeets in dienst van verweerster.

Er was geen contact tussen de ballon en het paard, dat zou opgeschrikt zijn 
door het lawaai dat de ballon maakte bij het ontsteken van de gasbrander waarna 
het paard ernstige kwetsuren opliep toen het terecht kwam in een prikkeldraadaf-
sluiting.

IV. Middel
(...)
V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, dat bij artikel 

36 van de wet van 11 juli 1994 in dat wetboek is ingevoegd, bepaalt dat de poli-
tierechtbank ongeacht het bedrag, kennisneemt van alle vorderingen tot vergoe-
ding van schade ontstaan uit  een verkeersongeval  zelfs indien het  zich heeft 
voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek;

Dat uit die tekst en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli 
1994 blijkt dat volgens de wil van de wetgever, de politierechtbank bevoegd is 
om uitspraak te doen over elke vordering die verband houdt met de vergoeding 
van schade ontstaan uit een verkeersongeval;

Dat voor een vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeerson-
geval evenwel vereist is dat de schade veroorzaakt is in het verkeer, ongeacht of 
het ongeval zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek of 
op niet-openbare terreinen die openstaan voor een bepaald aantal personen;

Dat die wetsbepaling ertoe strekt de bevoegdheid van de politierechter te ver-
ruimen tot  alle  ongevallen  in  het  wegverkeer  waarbij  middelen  van  vervoer, 
voetgangers of de in het wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn; 

Dat die bepaling niet doelt op vorderingen ingesteld in verband met schade 
ontstaan bij verkeer in de lucht of op het water;

Overwegende dat een vordering die ertoe strekt schadevergoeding te krijgen 
voor de verwondingen opgelopen door een paard, opgeschrikt door het lawaai 
van een overvliegende of opgestegen luchtballon, derhalve niet de vergoeding 
beoogt van schade ontstaan uit een verkeersongeval;

Dat het bestreden vonnis dat zulks beslist en hieruit afleidt dat de politierecht-

alleen het wegverkeer, maar ook het luchtverkeer en het verkeer te water.
Die uitbreiding vindt evenwel geen steun in de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli 
1994 die zowel art. 601 bis Ger. W. als art. 138,6° bis Sv heeft ingevoegd.
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bank niet bevoegd is op grond van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, 
zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

27 augustus 2002 - Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, 
voorzitter – Gelijkluidende  conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. M. Godfroid en M. Demeur, Brussel.
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