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Nr. 76

3° KAMER - 3 februari 2003

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMER - ONREGELMATIGE 
DEELTIJDSE ARBEID - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE TEWERKSTELLING - WERKGEVER - TEGENBEWIJS 
- DRAAGWIJDTE.

Het  tegendeel  van  het  in  artikel  22ter  van  de  R.S.Z.-wet  van  27  juni  1969  gestelde  
vermoeden dat de bedoelde werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid moet door de werkgever worden aangebracht  
en bestaat erin te bewijzen dat de deeltijdse werknemers geen voltijdse arbeid hebben 
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid. De werkgever  
moet  niet  de  omvang  van  de  werkelijk  verrichte  prestaties  in  het  kader  van  een  
arbeidsovereenkomst  voor  deeltijdarbeid  bewijzen.  (Art.  22ter,  Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969)

(R.S.Z. T. BAKKERIJ VERON B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. S.02.0081.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989;
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1, en 22ter, inzonderheid de tweede zin, zoals inge-

voegd bij artikel 181 van de Programmawet van 22 december 1989, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 2, §1, eerste lid, en 23, eerste lid van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond en beves-

tigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 27 november 2000 waarin de hoofdvordering 
van eiser tot  betaling van sociale-zekerheidsbijdragen, verschuldigd voor het derde en 
vierde kwartaal 1992, 1993 en het eerste kwartaal 1994, ongegrond wordt verklaard en de 
tegenvordering van verweerster, strekkende tot terugbetaling van een provisie van 50.027 
BEF (1.240,14 euro), meer de intresten, gegrond wordt verklaard, zulks op de grond van 
de volgende motieven:

"Samen met de eerste rechter dient aanvaard te worden op grond van de door haar aan-
gehaalde rechtspraak en rechtsleer dat het vermoeden van artikel 22ter van de RSZ-wet 



296 HOF VAN CASSATIE 3.2.03 - Nr. 76 

steeds weerlegbaar is geweest en primeert op artikel 171 van de Programmawet.
Artikel 22ter van de RSZ-wet bepaalt niet op welke wijze dit vermoeden moet weer-

legd worden zoals (eiser) ten onrechte voorhoudt. Zijn stelling dat de bewijsvoering in 
kwestie uit twee elementen bestaat:

- dat de werkneemster effectief deeltijds tewerkgesteld was;
- dat de werkneemster in de materiële onmogelijkheid verkeerde om voltijdse prestaties 

bij (verweerster) te leveren;
heeft bijgevolg geen wettelijke basis.
(Eiser) werpt op:
dat de getuigen, die (verweerster) heeft laten verhoren, niet objectief zijn omdat het 

gaat om de betrokkene zelf, namelijk X, de zaakvoerder van (verweerster), diens echtge-
note, zus, ouders en schoonouders;

dat twee getuigen die geen familieband hebben met (verweerster) niet ter zake dienend 
zijn;

dat X , de betrokkene zelf, met betrekking tot haar deeltijdse arbeid, moeilijk voor zich-
zelf bezwarend kan getuigen.

Desbetreffende wordt echter vastgesteld dat (eiser) geen tegenverhoor heeft gehouden 
om het rechtstreeks verhoor te ontkrachten en evenmin klacht tegen de getuigen heeft 
neergelegd wegens meineed, zodat het bewijs niet is geleverd van het gebrek aan objecti-
viteit van de getuigen, waarvoor (eiser) zich louter steunt op de familiebanden van de 
zaakvoerder van (verweerster) en zijn echtgenote met de betrokkene, X . Er is geen wra-
kingsrecht tegen de getuigenis van deze personen zodat niet ipso facto vaststaat dat zij 
niet objectief zijn.

De getuigenissen bevestigen de deeltijdse tewerkstelling van X waarvan de omvang 
evenwel niet bewezen wordt.

Dit heeft evenwel niet tot gevolg dat hierdoor automatisch vaststaat dat X voltijds te-
werkgesteld is geweest. Het vermoeden van voltijdse tewerkstelling van artikel 22ter van 
de RSZ-wet is weerlegd door het getuigenverhoor.

Anderzijds heeft (eiser) bijgevolg de bewijslast van de voltijdse tewerkstelling van me-
vrouw X, bewijs dat (eiser) niet levert".

Grieven
Overeenkomstig artikel 22ter, eerste zin van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969, worden, 

behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, de deel-
tijdse werknemers vermoed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld 
bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij 
gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, hun presta-
ties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar gemaakt zoals be-
paald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet.

Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, worden de deeltijdse werk-
nemers krachtens de tweede zin van artikel 22ter vermoed arbeid te hebben verricht in het 
kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, behoudens bewijs van het te-
gendeel dat door de werkgever wordt aangebracht.

De artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 leggen aan de 
werkgevers verplichtingen op met betrekking tot de bekendmaking van de werkroosters 
van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de afwijkingen op 
de normale werkroosters. Deze voorschriften strekken ertoe een efficiënte controle moge-
lijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de 
bestrijding van zwartwerk. 
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De vermoedens, neergelegd in artikel 22ter van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969, sancti-
oneren de niet-naleving van deze voorschriften en zijn specifiek ingesteld ten gunste van 
eiser, ten behoeve van de inning en invordering van de verschuldigde sociale-zekerheids-
bijdragen.

Het vermoeden "arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid", bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters (tweede 
zin van artikel 22ter), slaat niet zozeer op het vermoeden dat een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid bestaat maar veeleer op het vermoeden dat voltijdse prestaties door 
de deeltijdse werknemer werden geleverd.

Het vermoeden slaat met andere woorden niet op de aard van de arbeidsovereenkomst 
als zodanig maar op de omvang van de verrichte arbeidsprestaties.

Om het vermoeden, neergelegd in de tweede zin van artikel 22ter, te weerleggen dient 
de werkgever derhalve niet zozeer aan te tonen dat de arbeid werd verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, maar wel te bewijzen wat de precie-
ze omvang is van de werkelijk deeltijds verrichte prestaties.

In zoverre de appèlrechters het bewijs van het tegendeel beperken tot het bewijs van 
een deeltijdse tewerkstelling zonder meer, dan hollen zij zodoende de werking en de doel-
stelling van het vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, grotendeels uit nu dit vermoeden 
precies werd ingevoerd om tegemoet te komen aan de moeilijkheid om de omvang van de 
werkelijke deeltijdse arbeidsprestaties te bepalen wanneer werkroosters ontbreken.

Het door de werkgever aan te brengen tegenbewijs dient derhalve niet te slaan op de 
aard van de tewerkstelling , maar op de omvang van de werkelijk verrichte prestaties in 
het kader van de beweerde deeltijdse tewerkstelling.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen, enerzijds, dat 
het vermoeden van artikel 22ter is weerlegd door het getuigenverhoor, nu dit weliswaar 
het bestaan van een deeltijdse tewerkstelling van X bevestigde doch niet de omvang van 
deze deeltijdse tewerkstelling bewees, anderzijds, dat eiser de bewijslast heeft van de vol-
tijdse tewerkstelling van X nu zodoende de bewijslast, die op verweerster rust, ten onrech-
te wordt omgekeerd (schending van artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969).

De beslissing dat de oorspronkelijke vordering van eiser, bij gebrek aan bewijs van een 
voltijdse tewerkstelling, niet gegrond is en de tegeneis gegrond, is bijgevolg evenmin naar 
recht verantwoord (schending van de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1, en 22ter van de 
wet van 27 juni 1969, 2, §1, eerste lid, en 23, eerste lid van de wet van 29 juni 1981, 157 
tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 22ter van de RSZ-wet 1969 bepaalt dat, behoudens 

bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, de deeltijdse 
werknemers vermoed worden, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten 
bedoeld bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 de-
cember 1989 of bij gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 
van dezelfde wet, hun prestaties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters 
die werden openbaar gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159 van de-
zelfde wet;  dat  bij  ontstentenis  van openbaarmaking van de werkroosters,  de 
deeltijdse werknemers worden vermoed arbeid te hebben verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid;

Dat het tegendeel van het vermoeden dat de bedoelde werknemers arbeid heb-
ben verricht  in het  kader  van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, 
door de werkgever moet worden aangebracht;
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Dat dit tegendeel erin bestaat te bewijzen dat de deeltijdse werknemers geen 
voltijdse arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor 
voltijdse arbeid;

Dat het middel dat aanvoert dat de werkgever de omvang van de werkelijk ver-
richte prestaties  in  het  kader  van de  arbeidsovereenkomst  voor  deeltijdarbeid 
moet bewijzen, faalt naar recht;

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

3 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 77

3° KAMER - 3 februari 2003

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEWIJS - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - LETSEL - OORZAKELIJK VERBAND - VERMOEDEN - TEGENBEWIJS - BEOORDELING.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - WETTELIJK VERMOEDEN - 
ARBEIDSONGEVAL - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - LETSEL - OORZAKELIJK VERBAND - VERMOEDEN 
- TEGENBEWIJS - RECHTBANKEN - BEOORDELING.

1º en 2° Het bij art. 9 Arbeidsongevallenwet gevestigd vermoeden volgens hetwelk er een  
causaal verband is tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer  
de rechter de zekerheid heeft of ervan overtuigd is dat het letsel niet het gevolg is van het  
ongeval1. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)

(AXA BELGIUM N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. S.02.0088.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie Cass., 9 juni 1997, A.R. nr. S.96.0184.F, nr. 267.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van 2 december 1999 van de Ar-

beidsrechtbank te Brussel in de mate dat het voor recht zegt dat de rugletsels zoals be-
schreven in het rapport van X dd. 15 februari 1996, overgelegd aan deskundige X , het ge-
volg zijn van het arbeidsongeval dat verweerder overkwam op 2 november 1990.

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis tevens in zoverre het X als deskundige aan-
stelde doch hervormt de hem gegeven opdracht.

Hierbij overweegt het arrest als volgt:
"In voorliggend geschil is de vraag aan de orde of de rugletsels die pas geruime tijd na 

het arbeidsongeval zijn vastgesteld als een gevolg van dit ongeval dienen te worden be-
schouwd op grond van het wettelijk vermoeden vastgesteld in artikel 9 van de arbeidson-
gevallenwet van 10 april 1971 en of in voorkomend geval dit vermoeden al dan niet werd 
weerlegd." (...)

"Er bestaat geen betwisting over het feit dat X op 2 november 1990 wel degelijk een ar-
beidsongeval heeft opgelopen. Er werd immers een plotse gebeurtenis aangetoond evenals 
het bestaan van letsels aan beide hielen.

Pas 2,5 jaar nadien werden er rugklachten geuit;
Nadien werden deze via radiografie en Ct-scan geobjectiveerd. Het gaat om een indeu-

kingsfractuur ter hoogte van de wervel L1 en om een discushernia ter hoogte van L5-S1, 
waarvoor een heelkundige ingreep werd uitgevoerd". (...)

"Een val van enkele meters met neerkomen op de hielen oefent onbetwistbaar een enor-
me druk uit op de wervelkolom. Hieruit dient besloten te worden dat de aangewezen plot-
se gebeurtenis van aard is het rugletsel te veroorzaken, zodat op grond van het wettelijk 
vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, dit letsel ver-
moed wordt door het arbeidsongeval te zijn veroorzaakt.

Op te merken valt dat in het vonnis van 5 oktober 1995 waarbij een expertise werd be-
volen geenszins gewag gemaakt wordt van het wettelijk vermoeden van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de consequenties daarvan op de bewijslast. Er 
werd noch over de plotse gebeurtenis uitgewijd noch over de letsels. Er werd enkel aan de 
deskundige verzocht zijn advies te verstrekken nopens de gevolgen van het arbeidsonge-
val.

Uit het eerste deskundigenverslag van X blijkt dat hij wellicht misleid is geweest door 
het standpunt van de wetsverzekeraar die het oorzakelijk verband (tussen de rugletsels en 
het ongeval) betwistte tot bewijs van het tegendeel, hiermee voorbijgaand aan het wette-
lijk vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

De deskundige stelde immers een oorzakelijk verband niet te kunnen weerhouden zon-
der beeldbewijsmateriaal uit de eerste dagen of weken na het ongeval.

X , radioloog die op verzoek van de deskundige beeldmateriaal verzamelde en besprak, 
uitte de mening dat 'een traumatische vervorming van het wervellichaam L1 hoogstwaar-
schijnlijk eveneens het gevolg is van het werkongeval van 2 november 1990 (klassiek 
syndroom van bilaterale calcaneus breuken en van L1 fractuur door val op de hielen) en 
een discushernia L5-S1 die ook het gevolg kan zijn van het vermeld werkongeval'.

Rekening houdend met deze duidelijke stellingname, blijkt dat de deskundige klaarblij-
kelijk niet is uitgegaan van het vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 dat enkel wordt weerlegd wanneer de verzekeraar met de grootste graad van 
waarschijnlijkheid bewijst dat het letsel niet kan zijn veroorzaakt door het arbeidsongeval.
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Derhalve kon de rechtbank bezwaarlijk zijn conclusie bekrachtigen waarin de rugletsels 
als gevolg van het arbeidsongeval worden uitgesloten 'wegens gebrek aan objectief be-
wijsmateriaal'.

In het door X bestreden vonnis van 29 januari 1998, na neerlegging van het deskundi-
genverslag van X , putte de arbeidsrechtbank uit het verslag van X 'gewichtige en over-
eenstemmende' vermoedens dat de rugletsels wel degelijk door het arbeidsongeval werden 
veroorzaakt.

Geenszins stelde zij echter tot deze conclusie te moeten komen op grond van het wette-
lijk vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 met alle ge-
volgen vandien in verband met de bewijslast.

Zij gaf aan X een bijkomende opdracht die erin bestond:
- bij de huisarts en de vroegere behandelende artsen van Dubois na te gaan of er vroe-

gere rugletsels en daarmee samenhangende subjectieve klachten bestonden voor het ar-
beidsongeval;

- indien de rugletsels toch in verband zouden kunnen gebracht worden met het arbeids-
ongeval, de blijvende invaliditeit te bepalen, rekening houdend met deze letsels.

Indien het eerste deel van de opdracht niet noodzakelijk in aanvaring komt met het wet-
telijk vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, geeft het 
tweede deel van de opdracht toch aan dat door de arbeidsrechtbank nog steeds niet werd 
uitgegaan van dit wettelijk vermoeden, zodat aan de deskundige een ontoereikend juri-
disch kader werd aangereikt binnen hetwelk hij zijn opdracht diende uit te voeren.

Uit de bespreking van het aanvullend deskundigenverslag blijkt duidelijk dat de des-
kundige zijn opdracht zeker niet uitvoerde vertrekkend van het wettelijk vermoeden van 
artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, nu hij stelt: 'de bijkomende op-
dracht heeft tot doel een eventueel oorzakelijk verband tussen het ongeval van 2 novem-
ber 1990 en rugletsels op te helderen'.

'Er werd dan ook geen nieuw bewijsmaterieel, noch nieuw element geproduceerd door 
X De beweringen van X dienen dan ook in huidige context, beschouwd als louter specula-
tief-statistisch zonder het minste bewijs te leveren van enig causaliteitsband'

Besluit:
'Er zijn geen nieuwe elementen voorgelegd tijdens deze bijkomende opdracht. Er be-

staat dan ook geen reden om vorig besluit te wijzigen'.
In het bestreden vonnis van 2 december 1999 heeft de arbeidsrechtbank terecht gesteld 

dat toepassing diende te worden gemaakt van het wettelijk vermoeden van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zodat het rugletsel als een gevolg van het ar-
beidsongeval diende te worden aangenomen, nu het bewijs van een rugletsel werd gele-
verd evenals het bewijs van een plotse gebeurtenis.

De N.V. Axa Royale Belge meent ten onrechte dat in het raam van het deskundigenon-
derzoek wel degelijk het tegenbewijs werd geleverd van het feit dat de rugletsels in cau-
saal verband zouden staan tot het arbeidsongeval, nu de deskundige heeft besloten dat het 
letsel met grote waarschijnlijkheid niet aan het ongeval was te wijten.

Nu de deskundige van een verkeerd uitgangspunt is vertrokken, namelijk, dat X het be-
wijs van het causaal verband diende te leveren, kan op zijn conclusie geen staat worden 
gemaakt voor wat de uitsluiting van het rugletsel betreft.

Bovendien stelde X uitdrukkelijk dat het verband tussen de indeukingsfractuur op L1 
waarschijnlijk in verband stond met het ongeval en zelfs een klassiek syndroom is bij val 
op de hielen en dat het verband tussen het rugletsel op L5-S1 mogelijk is.

De omstandigheid dat de behandelende arts geen weet heeft van antecedenten van rug-
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last en dat X volgens attest van zijn ziekenfonds geen ziekteverzuim had tijdens de 4 jaar 
voor het ongeval, terwijl hij toch een rugbelastende taak uitvoert, lijkt uit te sluiten dat er 
in de periode voor het ongeval een indeukingsfractuur of een ander rugletsel zou zijn op-
getreden.

Zijn zeer beperkte mobiliteit na het ongeval ingevolge de hielletsels maakt het ook wei-
nig waarschijnlijk dat de indeukingsfractuur na het ongeval zou zijn opgelopen.

Voor de afwezigheid van rugklachten gedurende meer dan 2,5 jaar (na het ongeval), 
hoewel een indeukingsfractuur van de wervel zeer pijnlijk is, geeft de deskundige reeds 
een gedeeltelijke verklaring, namelijk de nagenoeg ontbrekende rugbelasting na het onge-
val. Bovendien blijkt uit zijn verslag dat X ook pijnstillers toegediend kreeg (...).

Gelet op de tegenstrijdigheid tussen de standpunten van X en de deskundige, kan hier-
uit alleszins niet worden besloten dat met de grootste graad van waarschijnlijkheid het ru-
gletsel als gevolg van het ongeval dient te worden uitgesloten.

Het tegenbewijs werd derhalve niet geleverd en er dient overigens te worden opgemerkt 
dat de N.V. Axa Royale Belge niet aanbiedt dit tegenbewijs vooralsnog te leveren (...).

Grieven
Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeids-

ongeval aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt (zie artikel 7, 
eerste lid).

Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een 
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door 
een ongeval te zijn veroorzaakt (zie artikel 9).

Het tegenbewijs van het vermoeden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het 
letsel en het ongeval bestaat erin dat wordt aangetoond dat het oorzakelijk verband ont-
breekt tussen het letsel en de plotselinge gebeurtenis.

Zulks houdt niet in dat de verzekeraar moet bewijzen dat het letsel niet door de plotse-
linge gebeurtenis kan zijn veroorzaakt doch enkel dat wordt bewezen dat, in het concrete 
geval, het letsel niet door de plotselinge gebeurtenis is veroorzaakt.

Het feit dat, strikt theoretisch gezien, elk oorzakelijk verband tussen het letsel en het 
ongeval niet kan worden uitgesloten staat de aanvaarding van het tegenbewijs bijgevolg 
niet in de weg.

Zo kan de rechter het bij  artikel 9 gevestigde vermoeden als weerlegd beschouwen 
wanneer hij ervan overtuigd is dat het letsel niet door het ongeval is veroorzaakt zonder 
dat hij de absolute zekerheid moet hebben dat het letsel, met de grootste graad van waar-
schijnlijkheid, niet kan zijn veroorzaakt door het ongeval.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat het tegenbe-
wijs van het vermoeden, neergelegd in artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, niet werd geleverd omdat eiseres niet bewees dat, met de grootste graad van waar-
schijnlijkheid, het rugletsel van verweerder niet kan zijn veroorzaakt door het arbeidson-
geval, noch aanbood dit tegenbewijs te leveren.

Door het tegenbewijs te verwerpen op deze gronden verantwoordde het bestreden arrest 
bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 7 en 9 van de Ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 be-

paalt dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan 
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van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegen-
bewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;

Overwegende dat  het  in  die  wetsbepaling bedoelde vermoeden weerlegd is 
wanneer de rechter de zekerheid heeft of ervan overtuigd is dat het letsel niet het 
gevolg is van het ongeval;

Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke gegevens die het aan-
geeft oordeelt "dat niet kan worden besloten dat met de grootste graad van waar-
schijnlijkheid het rugletsel als gevolg van het ongeval dient te worden uitgeslo-
ten";

Dat het arrest met deze redengeving naar recht te kennen geeft dat het tegenbe-
wijs dat de rugletsels niet het gevolg zijn van het ongeval in concreto niet is gele-
verd;

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

3 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Houtekier.

Nr. 78

3° KAMER - 3 februari 2003

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - HOGERE BEDIENDE - TERMIJN - 
VASTSTELLING DOOR RECHTER - IN AANMERKING TE NEMEN OMSTANDIGHEDEN.

Bij  het  vaststellen van de opzeggingstermijn  ten  aanzien  van de bediende,  bedoeld  in  
artikel 82, §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dient de rechter rekening te houden 
met  omstandigheden  die  bestonden  op  het  ogenblik  van  de  kennisgeving  van  het  
ontslag, in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende bestaande kans om een 
gelijkwaardige  betrekking  te  vinden,  beïnvloeden1.  (Art.  82,  §2 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(E. T. GATES EUROPE CC N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.02.0090.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2002 gewezen dor het 

Arbeidshof te Gent.

1 Zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr. 6704, nr. 143.
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Gelet op het arrest van het Hof van 10 december 2001.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (in de 

versie zoals het bestond na de wijziging bij wet van 30 maart 1994 en vóór de wijziging 
bij koninklijk besluit van 20 juli 2000);

- artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart eisers vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding 

slechts gedeeltelijk gegrond en beslist dat aan eiser slechts een opzeggingstermijn van 39 
in plaats van 60 maanden verschuldigd was.

Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden:
"4.1. De beschikkingen in het tussenarrest
Het arbeidshof oordeelde inzonderheid:
- dat de Amerikaanse wet als lex contractus diende te worden aangezien;
- dat de Belgische wetten van politie en veiligheid toepasselijk waren en dat als zodanig 

moesten worden aangezien,  de regel in de Arbeidsovereenkomstenwet dat aan een ar-
beidsovereenkomst voor bedienden slechts een einde kon worden gemaakt door middel 
van een regelmatige opzegging met het in acht nemen van een opzeggingstermijn, op 
straffe van het verschuldigd zijn van een opzeggingsvergoeding in de zin van artikel 39 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, en de regel in dezelfde wet dat de toepasselijke op-
zeggingstermijn overeenkomstig artikel 82, en voor de hogere bedienden, overeenkomstig 
§3 van deze bepaling, moest worden vastgesteld (...).

4.2.3. Nopens de opzeggingstermijn
Het arbeidshof oordeelt dat (de verweersters) een einde hadden kunnen maken aan de 

arbeidsovereenkomst door middel van een opzeggingstermijn van 39 maanden, gelet op 
het gewicht van de factoren leeftijd (60 jaar en 11 maanden), anciënniteit (35 jaar en 7 
maanden), functie (verantwoordelijke voor de Europese operaties) en loon (13.737.915 
BEF in 1997). Het is evident dat de rechter niet gebonden is door de één of andere formu-
le. De opzeggingstermijn is gelijk aan de termijn waarover (eiser) in abstracto diende te 
beschikken om een gelijkwaardige betrekking te vinden.

De door het arbeidshof bepaalde opzeggingstermijn houdt terdege rekening met de zeer 
geringe nog bestaande kans om hetzij in België hetzij in een ander land een gelijkwaardi-
ge betrekking - wat betreft de functie en de beloning - te vinden.

Het arbeidshof neemt echter ook in aanmerking dat de partijen door een arbeidsover-
eenkomst naar Amerikaans recht verbonden waren en dat (eiser), zoals in het tussenarrest 
al werd verduidelijkt, eerder toevallig werd ontslagen op een ogenblik waarop hij zich nog 
kon beroepen op de Belgische wetten van politie en veiligheid (...).

Aan (eiser) komt een opzeggingsvergoeding toe overeenstemmend met het loon en de 
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ingevolge de overeenkomst verworven voordelen gedurende 39 maanden".
Grieven
Overeenkomstig artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten bepaalt de rechter, bij ontstentenis van een overeenkomst tussen partijen, de op-
zeggingstermijn voor bedienden met een hoger dan het bij wet vastgestelde jaarloon.

De door de rechter vast te stellen opzeggingstermijn is, volgens de gegevens eigen aan 
iedere zaak, gelijk aan de termijn waarover de ontslagen werknemer dient te beschikken 
om een gelijkwaardige betrekking te vinden.

De rechter die een opzeggingstermijn voor een bediende met een hoger loon vaststelt, 
mag bijgevolg geen rekening houden met omstandigheden die geen verband houden met 
de kans voor de bediende om een gelijkwaardige betrekking te vinden.

Overeenkomstig artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek verbinden de wetten van politie 
en veiligheid allen die binnen het grondgebied wonen.

Artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet is een wet van politie en veiligheid, voor 
zover het bepaalt dat de in acht te nemen opzeggingstermijn bij ontstentenis van overeen-
komst tussen de partijen door de rechter worden bepaald.

Eiser voerde in zijn appèlconclusie (...) aan dat de rechter bij het vaststellen van de op-
zeggingstermijn rekening dient te houden met zijn theoretische kans om een evenwaardi-
ge betrekking te vinden en dat deze regel ook geldt, wanneer het Belgisch recht niet de lex 
contractus is, maar van toepassing is als wet van politie en veiligheid.

Eiser voerde voorts aan (...) dat, rekening houdend met de exclusieve omstandigheden 
van zijn geval, een opzeggingstermijn van 60 maanden redelijk is.

Het arbeidshof brengt weliswaar in herinnering dat artikel 82, §3 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet een wet van politie en veiligheid is en dat de opzeggingstermijn in casu 
gelijk is aan de termijn waarover eiser in abstracto moet beschikken om een gelijkwaardi-
ge betrekking te vinden.

Het arbeidshof houdt voorts rekening met de kansen van eiser om een gelijkwaardige 
betrekking zowel in België als in het buitenland te vinden.

Het arbeidshof neemt vervolgens "echter ook in aanmerking" dat partijen door een ar-
beidsovereenkomst naar Amerikaans recht waren verbonden en dat eiser veeleer toevallig 
werd ontslagen op een ogenblik waarop hij zich nog op de Belgische wetten van politie en 
veiligheid kon beroepen.

De in het arrest voorkomende term "echter" doet duidelijk ervan blijken dat het arbeids-
hof zonder die laatste overweging een langere opzeggingstermijn dan 39 maanden zou 
hebben toegekend.

De appèlrechters verminderen de aan eiser toekomende opzeggingstermijn bijgevolg op 
basis van een omstandigheid die geen verband houdt met eisers kans om een gelijkwaardi-
ge betrekking te vinden.

De appèlrechters hadden immers eisers kans om in het buitenland een gelijkwaardige 
betrekking te vinden reeds in de opzeggingstermijn van 39 maanden verrekend.

De omstandigheid welk nationaal recht de toepasselijke opzeggingstermijn bepaalt, kan 
op zich zelf uiteraard geen enkele invloed hebben op eisers kansen op een gelijkwaardige 
betrekking.

De appèlrechters miskennen daarenboven de toepassing van een Belgische wet van po-
litie en veiligheid door de normale toepassing van die wet af te zwakken op grond van de 
omstandigheid dat de lex contractus in casu Amerikaans recht is.

De appèlrechters schenden derhalve ten eerste artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 
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(zoals in het middel gepreciseerd) door bij de vaststelling van de aan eiser toekomende 
opzeggingstermijn rekening te houden met een omstandigheid die geen invloed heeft op 
eisers kans op een gelijkwaardige betrekking en schenden ten tweede de artikelen 82 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 3 van het Burgerlijk 
Wetboek (zoals in het middel gepreciseerd) door eiser een geringere opzeggingstermijn 
toe te kennen op grond van de overweging dat eiser op het ogenblik van het ontslag veel-
eer toevallig onder de Belgische wetten van politie en veiligheid ressorteerde.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter, bij het vaststellen van de opzeggingstermijn ten 

aanzien van een bediende, bedoeld in artikel 82, §2 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet,  rekening dient  te  houden met  omstandigheden die  bestonden op het 
ogenblik van de kennisgeving van het ontslag, in zoverre deze omstandigheden 
de voor de bediende bestaande kans om een gelijkwaardige betrekking te vinden, 
beïnvloeden;

Overwegende dat het arrest bij de bepalen van de aan eiser toekomende opzeg-
gingstermijn, na rekening te houden met de "zeer geringe nog bestaande kans om 
hetzij in België hetzij in een ander land een gelijkwaardige betrekking - wat be-
treft de functie en de beloning - te vinden", ook rekening houdt met het gegeven 
dat "de partijen door een arbeidsovereenkomst naar Amerikaans recht verbonden 
waren en dat (eiser) (...) eerder toevallig werd ontslagen op een ogenblik waarop 
hij zich nog kon beroepen op de Belgische wetten van politie en veiligheid";

Overwegende dat dit laatste gegeven geen omstandigheid uitmaakt in verband 
met de kans om een gelijkwaardige betrekking te vinden; dat het arrest met de 
bedoelde overweging te kennen geeft dat de opzeggingstermijn in enige mate 
mag worden beperkt;

Dat het arrest, door mede op die grond de opzeggingstermijn te bepalen op 39 
maanden, artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 3 van het Bur-
gerlijk Wetboek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aan eiser toekomende opzeg-

gingstermijn op 39 maanden bepaalt en de verweersters op grond hiervan veroor-
deelt  tot  het  betalen aan eiser  van een opzeggingsvergoeding ten belope  van 
1.106.800,56 euro met interest en kosten;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in twee derden van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feiten-

rechter over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

3 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 79

3° KAMER - 3 februari 2003

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING - 
VERRICHTEN VAN GOEDERENVERVOER - DRAAGWIJDTE - BEPERKINGEN.

Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 verruimt de toepassing van de 
R.S.Z.-wet alleen tot de personen die in de omschreven omstandigheden het bedoelde  
vervoer verrichten.  Die verruiming is  beperkt  tot  het  bedoelde vervoer en is  niet  van 
toepassing voor andere taken die geen rechtstreeks verband houden met het verrichten  
van vervoer en die door de betrokkene voor de ondernemer worden uitgevoerd1. (Art. 3, 
5° K.B. 28 nov. 1969)

(DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN B.V.B.A. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.02.0094.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1, §1, eerste en tweede lid, en 2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969 tot  

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders;

- artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van verweerder, het hoger beroep van eiseres ongegrond, op grond van de 
volgende motieven:

1 Zie Cass., 29 nov. 1999, A.R. S.99.0048.N, nr. 637.
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"De toepassing van deze verruiming van de sociale zekerheid voor werknemers vereist 
drie constitutieve elementen:

- de bedoelde persoon moet goederenvervoer verrichten;
- vervoer dat toevertrouwd wordt door een onderneming;
- vervoer dat verricht wordt met voertuigen waarvan de vervoerder geen eigenaar is of 

waarvan de aankoop gefinancierd wordt of de financiering gewaarborgd wordt door de 
onderneming-opdrachtgever.

Al deze voorwaarden zijn ten dezen onmiskenbaar vervuld. Dit blijkt niet alleen uit de 
vaststellingen gedaan door een sociale inspecteur van de Inspectie van Sociale Wetten tij-
dens een wegcontrole op 4 juni 1998 en uit de verklaring die x toen heeft afgelegd; - de 
Inspectie van de Sociale Wetten is overigens niet belast met het toezicht op de naleving 
van de R.S.Z.-wet - maar blijkt evenzeer uit de verklaring van een zaakvoerder van (eise-
res) van 9 september 1998 en uit de schriftelijke verklaring van 4 januari 2000 die X ten 
behoeve van (eiseres) heeft afgelegd. Dat er door X goederenvervoer werd verricht dat 
hem door (eiseres) werd opgedragen, door middel van een voertuig dat eigendom is van 
(eiseres),  wordt  onomstotelijk  bewezen door  de tachograafschijven  die  (eiseres)  thans 
overlegt.

Het staat bijgevolg vast dat de verruiming van de R.S.Z.-wet krachtens artikel 3, 5° van 
het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet wel degelijk van toepassing is met betrekking tot X. Te-
vergeefs roept (eiseres) in dat slechts een gering deel van de prestaties die X voor haar 
verricht uit vervoer van goederen bestaat.

Voor de toepassing van de verruiming van de R.S.Z.-wet op grond van voormeld artikel 
3, 5° van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet is immers niet vereist dat het verrichten van 
vervoer de hoofdactiviteit is van de door de ondernemer gegeven opdracht (Cass., 29 no-
vember 1999, o.c.).

(Eiseres) kan evenmin worden gevolgd waar zij stelt dat (verweerder) zijn vordering 
dient te herbegroten omdat er op grond van de verruiming voorzien bij artikel 3, 5° van 
het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet enkel bijdragen kunnen verschuldigd zijn voor de pres-
taties van vervoer en niet voor andere prestaties. Van zodra vaststaat dat de R.S.Z.-wet 
toepassing vindt op grond van artikel 3, 5° van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet, geldt 
dit voor het geheel van de prestaties die door de betrokkene in opdracht van de onderne-
mer werden verricht. De verruiming van de toepassing van de R.S.Z.-wet geldt immers 
ten aanzien van 'de persoon' die een arbeid verricht in gelijkaardige voorwaarden als die 
van een arbeidsovereenkomst.

(Eiseres) is wel degelijk het geheel van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen ver-
schuldigd, het bewijsaanbod dat zij in ondergeschikte orde doet is dan ook niet terzake 
dienend". (...).

Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1, §1, eerste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders vindt die wet toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeids-
overeenkomst zijn verbonden.

Artikel 2, §1, 1° van de voornoemde wet verleent de Koning de bevoegdheid om de 
toepassing van deze wet uit te breiden tot, onder meer, de personen die een arbeid verrich-
ten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.

De Koning maakte van die mogelijkheid onder meer gebruik door in artikel 3, 5° van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
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tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders de toepassing van de wet te verruimen tot de personen die vervoer 
van goederen verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel 
van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn, of waarvan de aankoop gefinancierd of de 
financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer.

De Koning heeft in het voornoemde artikel 3, 5°, de voorwaarden vermeld die moeten 
vervuld zijn opdat de arbeidsbetrekkingen tussen de vervoerders en de onderneming die 
hun vervoer van goederen opdraagt, gelijkaardig worden geacht met die van een arbeids-
overeenkomst, met name (1) het verrichten van goederenvervoer (2) in opdracht van een 
onderneming (3) door middel van een voertuig waarvan de vervoerder geen eigenaar is of 
waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd is door de ondernemer.

Wanneer aan die drie voorwaarden is voldaan, geldt de verruiming van het toepassings-
gebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers op grond van artikel 3, 5° van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.

Die verruiming geldt uit haar aard niet voor prestaties die niet voldoen aan de voor-
waarden van het voornoemde artikel 3, 5°, en geen rechtstreeks verband houden met de 
vervoersactiviteiten die wel aan die voorwaarden voldoen. De eerst bedoelde prestaties 
bestaan immers niet in het verrichten van arbeid in gelijkaardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst en worden dan ook niet beoogd door artikel 2, §1, 1° van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het arbeidshof beslist derhalve niet wettig dat de verruiming van artikel 3, 5° van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders geldt ten aanzien van de persoon die een arbeid verricht in gelijkaar-
dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst en dat zodra vaststaat dat de voor-
noemde wet toepassing vindt op grond van het voornoemde artikel 3, 5°, dat geldt voor 
het geheel van de prestaties die de betrokkene in opdracht van de onderneming verrichtte.

Eiseres heeft in haar verzoekschrift tot hoger beroep en conclusie voor het arbeidshof 
op regelmatige wijze aangevoerd dat de prestaties van Frans Decaestecker slechts gedeel-
telijk betrekking hadden op vervoersactiviteiten en voor een ander deel betrekking hadden 
op activiteiten die daarmee geen rechtstreeks verband houden (...). Het arbeidshof spreekt 
dat niet tegen, laat staan dat het dat weerlegt. Het beslist enkel, aansluitend op zijn princi-
piële beslissing over de draagwijdte van de verruiming op grond van artikel 3, 5° van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders, dat het aanbod van getuigenbewijs van dat feit dat eiseres deed, niet 
dienstig is.

Hieruit volgt dat het arbeidshof eiseres niet wettig kon veroordelen tot betaling van het 
geheel van de door verweerder gevorderde socialezekerheidsbijdragen op grond van het 
motief dat de verruiming van artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders geldt voor het 
geheel van de prestaties (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepa-
lingen met uitzondering van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994).

(...)
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IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende  dat,  luidens  artikel  2,  §1,  1°  van  de  Sociale  Zekerheidswet 

Werknemers 1969 de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit en na het ad-
vies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, de toepassing van 
deze wet kan uitbreiden, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, tot de persoon 
die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeids-
prestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die arbeid ver-
richten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;

Overwegende dat, in uitvoering daarvan, de toepassing van die wet bij konink-
lijk besluit van 28 november 1969, inzonderheid artikel 3, 5°, werd verruimd tot 
de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming 
opgedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of 
waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de 
ondernemer, alsmede tot die ondernemer;

Overwegende dat die bepaling de toepassing van de wet verruimt tot de perso-
nen die in de omschreven omstandigheden het bedoelde vervoer verrichten; dat 
die verruiming beperkt is tot het bedoelde vervoer en niet van toepassing is voor 
andere taken die geen rechtstreeks verband houden met het verrichten van ver-
voer en die door de betrokkene voor de ondernemer worden uitgevoerd;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres op grond van artikel 3, 5° van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 sociale zekerheidsbijdragen ver-
schuldigd is, niet alleen "voor de prestaties van vervoer", maar "voor het geheel 
van de prestaties die door de betrokkene in opdracht van de ondernemer werden 
verricht";

Dat het arrest aldus de vermelde wettelijke bepalingen 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 beslist dat eiseres ook voor ande-
re opdrachten dan vervoer bijdrageplichtig is en op die grond eiseres veroordeelt 
tot het betalen van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen en uitspraak doet 
over de kosten;

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

3 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 80

2° KAMER - 4 februari 2003

1º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
INSTANDHOUDING - DADER VAN HET MISDRIJF.

2º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
INSTANDHOUDING - DEELNEMING AAN HET MISDRIJF - OPZET.

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING VAN HAAR 
WETTIGHEID DOOR DE RECHTER - OMVANG.

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - OMVANG.

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - OORSPRONKELIJKE VORDERING TOT BETALING 
VAN EEN GELDSOM GELIJK AAN DE MEERWAARDE - WIJZIGING DOOR EEN VORDERING TOT HERSTEL 
VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - 
OMVANG - GEVOLG.

1º Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van  
de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken; alleen diegene die over het  
onroerend goed zeggenschap heeft, kan schuld aan dit verzuim hebben1.  (Art. 64 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; 
art. 146, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

2º Het opzet om deel te nemen aan de strafbare instandhouding vloeit niet noodzakelijk  
voort  uit  het  opzet  om  de  illegale  werken  uit  te  voeren.  (Art.  66  Sw.;  art.  64  Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; 
art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

3º Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering van de  
stedenbouwkundige inspecteur op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken  of  ze  strookt  met  de  wet  dan  wel  op  machtsoverschrijding  of  
machtsafwending berust,  terwijl  het niet  aan de rechter  staat de opportuniteit  van de 
vordering  te  beoordelen2;  hierbij  gaat  de  rechter  na  of  de  beslissing  van  de 
stedenbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen om 
een  bepaalde  herstelmaatregel  te  vorderen,  uitsluitend  met  het  oog  op  de  goede  
ruimtelijke ordening is genomen; de rechter moet de vordering die steunt op motieven die  
vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke  
ordening  die  kennelijk  onredelijk  is,  zonder  gevolg  laten.  (Art.  65  Wet  Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw; art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; art. 149 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

4º Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand wordt aangevochten, gaat de rechter in het bijzonder na of de vordering die 

1 Zie Cass., 14 nov. 1990, A.R. nr. 8421, (A.C. 1990-1991, nr. 148).
2 Cass., 16 jan. 2002, A.R. P.01.1163.F, nr. 31.
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moet worden beoordeeld, niet kennelijk onredelijk is; de rechter moet afwegen of geen 
andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de  
overtreding,  de  omvang  en  de  aantasting  van de goede ruimtelijke  ordening  en het  
voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de  
oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit; voor  
de vaststelling van die kennelijke onredelijkheid volstaat het evenwel niet vast te stellen 
dat op grond van dezelfde criteria ook die andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar of  
zelfs  beter  lijkt3.  (Art.  65 Wet  Ruimtelijke  Ordening en Stedenbouw; art.  68 Gecoörd. 
Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

5º Wanneer blijkt dat de appèlrechters de kennelijke onredelijkheid van de vordering tot 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand uitsluitend hebben afgeleid uit de  
omstandigheid  dat  het  bestuur  zijn  oorspronkelijke  vordering  tot  betaling  van  een  
geldsom gelijk aan de meerwaarde heeft gewijzigd in een vordering tot herstel van de  
plaats in de oorspronkelijke toestand, stellen zij alleen vast dat deze meerwaardesom als  
een volgens hen beter alternatief naast de afbraak mogelijk blijft; mitsdien vermochten zij  
op  die  gronden  alleen  niet  de  door  stedenbouwkundige  inspecteur  gekozen 
herstelmaatregel  te weigeren; door dit  wel te doen miskennen zij  aan het bestuur de  
keuzemogelijkheid  tot  het  nemen  van  een  nieuwe  herstelmaatregel  en  diens  
beleidsvrijheid. (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; art. 68 Gecoörd. Decr. 
Vl. Parlement 22 okt. 1996; art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1462.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 september 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie drie middelen voor.
De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen stelt in een me-

morie drie middelen voor. Deze laatste middelen zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 

ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; 
- de artikelen 42 en 66 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-

neerd op 22 oktober 1996; 
- de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisa-

tie van de ruimtelijke ordening; 
- artikel 66 van het Strafwetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing

3 Ibid.
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Het bestreden arrest  overweegt dat  de  beklaagde V. het  pand gelegen te  Z.,  Heilig 
Geesthoek 69, bij notariële akte verleden op 7 juni 1982 heeft verkocht aan het echtpaar 
V. d. B.-S. (derde en vierde beklaagden), dat het uitvoeren van werken zonder de daartoe 
vereiste vergunning en de instandhouding van deze uitgevoerde werken autonome mis-
drijven zijn die los staan van elkaar en aldus afzonderlijk strafbaar zijn, dat de beklaagde 
V. ingevolge verkoop van het onroerend goed materieel niet meer in de mogelijkheid was 
de toestand te regulariseren, dat uit geen enkel element van het strafdossier blijkt dat be-
klaagde de noodzakelijke hulp tot instandhouding van de werken na 6 juni 1982 heeft ver-
leend en de uitvoering van deze werken op zich niet te beschouwen is als een daad van 
noodzakelijke deelneming tot het misdrijf van instandhouding zoals bedoeld in artikel 66 
van het Wetboek van Strafvordering, dat derhalve het schuldig verzuim hem slechts kan 
verweten worden tot de dag voor de verkoop zijnde 6 juni 1982, dat hij derhalve voor de 
periode vanaf 7 juni 1982 tot 9 februari 1995 dient vrijgesproken te worden voor de feiten 
der tenlastelegging B, dat, voor zover de feiten der tenlastelegging A en B, beperkt tot de 
periode tussen 1 augustus 1980 en 7 juni 1982, voor zover zij bewezen zouden zijn, in 
hoofde van beklaagde (V.) de uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat de verjaring 
van de strafvordering begint te lopen vanaf het laatste feit, namelijk 6 juni 1982, dat de 
verjaring tijdens de vanaf dan lopende 3-jarige termijn, niet rechtsgeldig werd gestuit en 
evenmin werd geschorst zodat de strafvordering betrekkelijk de feiten A en B, beperkt tot 
de periode tussen 1 augustus 1980 en 7 juni 1982, zoals geactualiseerd en gepreciseerd, is 
vervallen door verjaring.

1.1. Eerste onderdeel
Het strafbaar feit van instandhouding (tenlastelegging B) bestaat in het schuldig ver-

zuim van de beklaagde V. aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken 
(tenlastelegging A) een einde te maken (Cass., 22 april 1968, Rev. Adm., 1970, 231; Cass., 
25 maart 1975, aangehaald door R. SENELLE, P. VANDEN BORRE en R. PEREMANS, "Ruimtelijke 
ordening en stedenbouw", in X., Administratief Lexicon, Brugge, Die Keure, 1979; Cass., 
27 juni 1985, Pas., 1985, I, 1381; Cass., 14 maart 1989, R.W., 1989-1990, 953 met noot 
D. MERCKX,  Over de instandhouding van bouwwerken; Cass., 14 november 1990,  A.C., 
1990-91, 308; Cass., 8 juni 1994; Larcier Cass.,  1994, nr. 748). Dit schuldig verzuim 
houdt niet op door de verkoop van het betrokken onroerend goed te Z., Heilig Geesthoek 
69 door de eerste beklaagde aan de derde en vierde beklaagden op 7 juni 1982. De be-
klaagde V. maakt door deze verkoop geen einde aan het bestaan van de wederrechtelijk 
uitgevoerde werken (tenlastelegging A). Het hof van beroep stelt niet vast dat de beklaag-
de V. een einde heeft gemaakt aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken 
(tenlastelegging A) waardoor het schuldig verzuim van de beklaagde V. aan de instand-
houding ervan (tenlastelegging B) ook na de verkoop van het onroerend goed had moeten 
aangenomen worden.

1.2. Tweede onderdeel.
De bij de artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van 

de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening strafbaar 
gestelde feiten (tenlasteleggingen A en B) zijn strafbaar indien zij met opzet zijn gepleegd 
met andere woorden indien de beklaagde V. wetens en willens in strijd met de wet heeft 
gehandeld en dus niet louter onvoorzichtig is geweest doch gehandeld heeft met de wil op 
resultaat (Cass., 7 december 1964, Pas., 1965, I, 346; Cass., 31 januari 1966, Pas., 1966, 
I, 679; Cass., 8 september 1982, A.C., 1982-83, 37). Deze vereiste van opzet betekent dat 
de beklaagde V. als mededader de noodzakelijke hulp tot instandhouding van de werken 
ook na 06.06.1982 moet hebben verleend indien het schuldig verzuim wordt vastgesteld.

1.3. Derde onderdeel.
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Het instandhouden (tenlastelegging B) van de wederrechtelijke werken (tenlastelegging 
A) is een voortdurend misdrijf dat niet kan verjaren zolang de wederrechtelijke toestand 
niet heeft opgehouden te bestaan (Cass., 27 juni 1985, A.C., 1984-85, 1501; Cass., 8 juni 
1994, A.C., 1994, 591; D. MERCKX, “Over enkele aspecten van de uitoefening van de straf-
vordering inzake stedenbouwkundige misdrijven”, R.W., 1988-1989, 542). De uitvoering 
van de werken (A) en de instandhouding ervan (B) vermengen zich als gepleegd zijnde 
met eenzelfde opzet. Het bestreden arrest heeft niet vastgesteld dat de wederrechtelijke 
toestand heeft opgehouden te bestaan.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; 
- de artikelen 42 en 66 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-

neerd op 22 oktober 1996;
- de artikelen 99, 101, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-

satie van de ruimtelijke ordening;
- artikel 66 van het Strafwetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest overweegt dat de beklaagde M. als architect niet schuldig kan ver-

klaard worden aan het wederrechtelijk instandhouden van de werken (tenlastelegging B) 
aangezien hij als niet-eigenaar van het onroerend goed materieel in de onmogelijkheid is 
om de toestand te regulariseren zodat hem geen schuldig verzuim kan verweten worden, 
dat de uitvoering op zich van deze werken (tenlastelegging A) geen daad van noodzakelij-
ke deelneming uitmaakt aan het misdrijf van instandhouding zoals bedoeld in artikel 66 
van het Strafwetboek, dat uit geen enkel element van het strafdossier blijkt dat de be-
klaagde M. op enige andere wijze noodzakelijke hulp tot het instandhouden der werken 
tenlastelegging B) heeft verleend zodat hij vrijgesproken dient te worden voor het feit van 
de tenlastelegging B.

2.1. Eerste onderdeel
Het strafbaar feit van instandhouding (tenlastelegging B) bestaat in het schuldig ver-

zuim van de beklaagde M. aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken 
(tenlastelegging A) een einde te maken (Cass., 22 april 1968, Rev. Adm., 1970, 231; Cass., 
25 maart 1975, aangehaald door R. SENELLE, P. VANDEN BORRE en R. PEREMANS, "Ruimtelijke 
ordening en stedenbouw", in X., Administratief Lexicon, Brugge, Die Keure, 1979; Cass., 
27 juni 1985, Pas., 1985, I, 1381; Cass., 14 maart 1989, R.W., 1989-1990, 953 met noot 
D. MERCKX, “Over de instandhouding van bouwwerken”; Cass., 14 november 1990, A.C., 
1990-91, 308; Cass., 8 juni 1994, Larcier Cass., 1994, nr. 748). Het - al dan niet - materi-
eel in de onmogelijkheid zijn om de toestand te regulariseren verhindert niet dat dit schul-
dig verzuim door het hof van beroep kan worden vastgesteld. Het hof van beroep stelt niet 
vast dat de beklaagde M. een einde heeft gemaakt aan het bestaan van de wederrechtelijk 
uitgevoerde werken (tenlastelegging A) waardoor het schuldig verzuim van de beklaagde 
M. aan de instandhouding (tenlastelegging B) had moeten aangenomen worden. De straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid van de beklaagde M. is het gevolg van het feit dat hij 
niet verzaakt heeft aan de uitvoering van zijn opdracht en/of dat hij niet de stopzetting van 
wederrechtelijke werken (tenlastelegging A) en/of van de instandhouding van deze wer-
ken (tenlastelegging B) heeft geëist en/of dat hij niet de afbraak van de wederrechtelijk 
uitgevoerde werken heeft geëist. De wederrechtelijke werken hadden zonder zijn noodza-
kelijke medewerking niet kunnen worden gepleegd.
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2.2. Tweede onderdeel
De bij (de artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, de) artikel(en 99, 101,) 146 van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening strafbaar 
gestelde feiten (tenlastelegging A en B) zijn strafbaar indien zij met opzet zijn gepleegd 
met andere woorden indien de beklaagde M. bewust en vrijwillig in strijd met de wet 
heeft gehandeld en dus niet louter onvoorzichtig is geweest doch gehandeld heeft met de 
wil op resultaat (Cass., 7 december 1964, Pas., 1965, I, 346; Cass., 31 januari 1966, Pas., 
1966, I, 697; Cass., 8 september 1982, A.C., 1982-83, 37). Deze vereiste van opzet bete-
kent dat de beklaagde M. de noodzakelijke hulp tot instandhouding van de werken na 6 
juni 1982 moet hebben verleend indien het schuldig verzuim wordt vastgesteld.

2.3. Derde onderdeel
Het instandhouden (tenlastelegging B) van de wederrechtelijke werken (tenlastelegging 

A) is een voortdurend misdrijf dat niet kan verjaren zolang de wederrechtelijke toestand 
niet heeft opgehouden te bestaan (Cass., 27 juni 1985, A.C., 1984-85, 1501; Cass., 8 juni 
1994, A.C., 1994-591). Het bestreden arrest heeft niet vastgesteld dat de wederrechtelijke 
toestand heeft opgehouden te bestaan.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening en van de stedenbouw; 
- artikel 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 

oktober 1996;
- artikel 149 en 150 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest overweegt dat de motivering van de aanvankelijke herstelvordering, namelijk 

de betaling van een meerwaarde, in wezen niet verschillend is van deze van het thans ge-
vorderde herstel van de plaats in de vorige staat door sloping van de gebouwen, dat deze 
wijziging dan ook niet verantwoord wordt door de vereisten van de goede ruimtelijke or-
dening nu uit niets blijkt dat terwijl voorheen aan de vereisten van een goede ruimtelijke 
ordening werd voldaan door betaling van een meerwaarde met behoud van de gebouwen, 
dit thans niet meer zou zijn, dat wanneer de gemachtigde ambtenaar, thans de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur van oordeel is dat de sloping van de gebouwen noodzake-
lijk is om aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening te voldoen, deze opvatting 
kennelijk onredelijk is en niet verzoenbaar met de opdracht van de overheid om het alge-
meen stedenbouwkundig belang te behartigen, dat in casu de wijziging van de herstel-
maatregel niet voldoende gemotiveerd wordt derwijze dat aangetoond wordt dat de vereis-
ten van een goede ruimtelijke ordening worden beoogd en dat alleszins de gewijzigde vi-
sie op een goede ruimtelijke ordening in casu voor gevolg heeft dat het opleggen van een 
last wordt gevorderd die buiten verhouding staat met de relatieve ernst van de schade die 
de weerhouden inbreuk aanvankelijk heeft veroorzaakt en hierdoor alleszins het vertrou-
wensbeginsel wordt geschonden, dat het hof van beroep derhalve geen gevolg kan geven 
aan de thans gevorderde herstelmaatregel terwijl zij enkel nog bevoegd is om uitspraak te 
doen over de gewijzigde herstelvordering en geen uitspraak kan doen over de aanvanke-
lijk gestelde vordering van 15 juli 1994.

Grieven
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Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht om de vordering van de ge-
machtigde ambtenaar, thans stedenbouwkundige inspecteur, op grond van artikel 65 van 
de wet 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de ste-
denbouw, artikel 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996, thans artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening, op haar interne en externe wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze conform de wet is dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwen-
ding berust doch het evenwel niet aan de rechter staat de opportuniteit van de herstelvor-
dering te beoordelen (Arbitragehof, nr. 21/96, 21 maart 1996, B.S., 3 mei 1996, 10.930; 
Cass., 4 juni 1996, Arr. Cass., 1996, nr. 206; Cass., 18 oktober 1995, A.C., 1995, nr. 442; 
Cass., 16 mei 1995, A.C., 1995, nr. 238; Cass., 16 mei 1995, A.C. 1995, nr. 239; Cass., 7 
september 1994, A.C., 1994, 701; Cass., 15 juni 1994,  A.C., 1994, nr. 310; Cass., 4 de-
cember 1990, A.C., 1990-1991, nr. 176). De gevorderde herstelmaatregel van herstel van 
de plaats in de vorige staat heeft de bedoeling om een einde te stellen aan het voortbestaan 
van het bewezen stedenbouwmisdrijf (Cass., 3 december 1996, A.C., 1996, nr. 474; Cass., 
7 november 1995,  A.C., 1995, nr. 479; Cass., 19 september 1979,  A.C., 1978-1979, 67; 
Cass., 15 juni 1976, A.C., 1976, 1146). De gevorderde herstelmaatregel is nog nodig om 
de sporen van het bewezen misdrijf te doen verdwijnen (Cass., 16 mei 1995, A.C., 1995, 
nr. 239; Cass., 23 september 1987, A.C. 1987-1988, nr. 49; Cass. 8 september 1982, A.C., 
1982-1983, nr. 20; Cass., 31 januari 1966,  Pas., 1966, I, 697; Cass., 7 december 1964, 
Pas., 1965, I, 347. Zie ook: Cass., 7 november 1995, A.C., 1995, nr. 479). De strafrechter 
voor wie de herstelvordering wordt ingesteld moet die vordering in beginsel toewijzen 
"naast de straf die hij oplegt" (Cass., 25 februari 1997, A.C., 1997, nr. 108; Cass., 18 fe-
bruari 1997, R.W., 1997-98, 301; Cass., 7 mei 1996, A.C., 1996, nr. 156; Cass., 25 april 
1996, A.C., 1996, nr. 129; Cass., 7 november 1995, A.C., nr. 479; Cass., 20 januari 1993, 
A.C., 1993, nr. 39, 39ter; Cass. 20 mei 1992, A.C., 1992, nr. 493; Cass., 10 maart 1992, 
A.C., 1992, nr. 357; Cass., 25 februari 1992, A.C., 1992, nr. 333, concl. adv.-gen. M. DE 
SWAEF; Cass., 13 december 1989, A.C., 1989-90, nr. 236; Cass., 15 november 1989, A.C., 
1989-90, nr. 164; Cass., 26 april 1989, A.C., 1988-89, nr. 486); zijn beslissing waarbij hij, 
op die vordering, het herstel van de plaats in de vorige staat beveelt, is verbonden met de 
strafvordering, aangezien het opzet van de wet- en decreetgever is het algemeen belang 
van de gemeenschap, namelijk een goede ruimtelijke ordening, te beschermen. In zodanig 
geval vereisen de voormelde wet van 29 maart 1962 en de voormelde decreten van res-
pectievelijk 22 oktober 1996 en 18 mei 1999 dat de rechter, naast de strafrechtelijke ver-
oordeling,  het  (gevorderde)  burgerlijk  herstel  van de plaats  in  de vorige  staat  beveelt 
(Cass., 26 april 1989,  A.C., 1988-1989, nr. 486; Cass., 15 november 1989,  A.C., 1989-
1990, nr. 164; 13 december 1989, A.C., 1989-1990, nr. 236; Cass., 20 januari 1993, A.C., 
1993, nr. 39, 39bis en 39ter). De rechter heeft geen keuze bij het bevelen van dat (gevor-
derde) herstel (Cass., 4 december 1990,  A.C., 1990-1991, nr. 176). Het hof van beroep 
stelt ter zake niet concreet vast dat het gevorderde herstel van de plaats in de oorspronke-
lijke toestand gesteund is op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening én 
neemt terecht aan dat de gemachtigde ambtenaar, thans stedenbouwkundige inspecteur, de 
keuze betreffende de herstelmaatregel in de loop van de procedure kan wijzigen (Cass., 29 
oktober 1996, A.C., 1996, nr. 406; Cass., 22 oktober 1996, A.C., 1996, nr. 394; Cass., 7 
mei 1996,  A.C., nr. 156; Cass., 16 mei 1995,  A.C., 1995, nr. 239; Cass., 18 mei 1993, 
R.W., 1993-94, 435; Cass., 14 november 1989, A.C., 1989-90, nr. 157). Het hof stelt te-
recht dat het de opportuniteit van het gevorderde herstel niet mag beoordelen, maar dat 
het nochtans en daarmee tegenstrijdig kennelijk als uitgangspunt neemt dat de eerste her-
stelmaatregel (de meerwaardevordering) aan de vereisten van de goede ruimtelijke orde-
ning beantwoordt en de nieuwe herstelvordering bestaande uit het herstel in de vorige toe-
stand dit niet doet en zodoende aan opportuniteitsbeoordeling heeft gedaan. Het hof over-
weegt immers dat "de motivering van de aanvankelijke herstelvordering nl. betaling van 
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een meerwaarde, in wezen niet verschillend is van deze van het thans gevorderde herstel 
van de plaats in de vorige staat door sloping der gebouwen", "dat deze wijziging dan ook 
niet verantwoord wordt door de vereisten van de goede ruimtelijke ordening nu uit niets 
blijkt dat terwijl voorheen aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening werd vol-
daan door betaling van een meerwaarde met behoud van de gebouwen, dit thans niet meer 
zo zou zijn", "dat wanneer de administratie van oordeel is dat de sloping van de gebouwen 
noodzakelijk is om aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening te voldoen, deze 
opvatting kennelijk onredelijk is en niet verzoenbaar met de opdracht van de overheid om 
het algemeen stedenbouwkundig belang te behartigen" en "dat alleszins de gewijzigde vi-
sie op een goede ruimtelijke ordening in casu voor gevolg heeft dat het opleggen van een 
last wordt gevorderd die buiten verhouding staat met de relatieve ernst van de schade die 
de weerhouden inbreuk aanvankelijk heeft veroorzaakt en hierdoor alleszins het vertrou-
wensbeginsel werd geschonden".

Het weerhouden van een beweerde schending op het redelijkheids- en vertrouwensbe-
ginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt door het hof niet gemoti-
veerd, daar waar het hof van beroep enkel stelt:

- "dat wanneer de administratie van oordeel is dat de sloping van de gebouwen noodza-
kelijk is om aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening te voldoen, deze opvat-
ting kennelijk onredelijk is en niet verzoenbaar met de opdracht van de overheid om het 
algemeen stedenbouwkundig belang te behartigen", wat dient gelijkgesteld te worden met 
afwezigheid van redenen; de overweging van de rechter dat de wijziging van de herstel-
maatregel niet gemotiveerd wordt door de vereisten van de goede ruimtelijke ordening 
volstaat niet als motivering waarom de gewijzigde herstelvordering kennelijk onredelijk 
zou zijn;

- "dat alleszins de gewijzigde visie op een goede ruimtelijke ordening in casu voor ge-
volg heeft dat het opleggen van een last wordt gevorderd die buiten verhouding staat met 
de relatieve ernst van de schade die de weerhouden inbreuk aanvankelijk heeft veroor-
zaakt  en hierdoor alleszins het vertrouwensbeginsel  wordt  geschonden",  wat  eveneens 
dient gelijkgesteld te worden met afwezigheid van motivering van het ingeroepen begin-
sel; de ingeroepen redenen hebben bovendien geen uitstaans met het vertrouwensbeginsel.

IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de stukken.
Overwegende dat de stukken die buiten de termijnen van artikel 420bis Wet-

boek van Strafvordering werden neergelegd, niet ontvankelijk zijn;
B.  Ontvankelijkheid  van het  cassatieberoep van  de  Stedenbouwkundige  in-

specteur
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat het cassatieberoep van eiser werd betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van de middelen van de procureur-generaal
1. Eerste en tweede middel 
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig ver-

zuim om aan het bestaan van de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te 
maken; dat alleen diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft, aan 
dit verzuim schuld kan hebben; 
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Overwegende dat het onderdeel dat aanvoert dat diegene die de onwettige wer-
ken uitvoert meteen schuldig blijft aan de instandhouding ervan zolang de door 
hem gecreëerde toestand niet is beëindigd, faalt naar recht;

1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het opzet om deel te nemen aan de strafbare instandhouding 

niet noodzakelijk voortvloeit uit het opzet om de illegale werken uit te voeren;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 

vorige onderdelen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Derde middel
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort de 

vordering van de stedenbouwkundige inspecteur op haar externe en interne wet-
tigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machts-
overschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de 
opportuniteit van de vordering te beoordelen; 

Dat de rechter hierbij nagaat of de beslissing van de stedenbouwkundige in-
specteur of van het college van burgemeester en schepenen om een bepaalde her-
stelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke orde-
ning is genomen; dat de rechter de vordering die steunt op motieven die vreemd 
zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg moet laten; 

Dat, wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, de rechter bovendien in het bij-
zonder nagaat of de vordering die moet worden beoordeeld, kennelijk niet onre-
delijk is; dat de rechter moet afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzake-
lijk is, dit onder meer op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de 
aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimte-
lijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toe-
stand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit;

Dat voor de vaststelling van die kennelijke onredelijkheid het  evenwel niet 
volstaat vast te stellen dat op grond van dezelfde criteria ook die andere maatre-
gel in redelijkheid toelaatbaar of zelfs beter lijkt;

Overwegende dat het bestreden arrest geen gevolg geeft aan het gevorderde 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand door het slopen van de ver- 
en herbouwde gebouwen;

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de oorspronkelijke herstel-
vordering, kenbaar gemaakt op 15 juli 1994, strekte tot betaling van een meer-
waarde en dat vier jaar later, op 10 april 1998, de herstelvordering werd gewij-
zigd als gevolg van de wijziging van het handhavingsbeleid inzake stedenbouw-
misdrijven;

Dat het beslist dat "wanneer de administratie van oordeel is dat de sloping van 
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de gebouwen noodzakelijk is om aan de vereisten van een goede ruimtelijke or-
dening te voldoen, deze opvatting kennelijk onredelijk is en niet verzoenbaar met 
de opdracht van de overheid om het algemeen stedenbouwkundig belang te be-
hartigen";

Dat het die beslissing grondt op de vaststelling dat "de motivering van de aan-
vankelijke herstelvordering nl. betaling van een meerwaarde, in wezen niet ver-
schillend is van deze van het thans gevorderde herstel van de plaats in de vorige 
staat door sloping der gebouwen"; dat het hieruit afleidt dat "deze wijziging dan 
ook niet verantwoord wordt door de vereisten van de goede ruimtelijke ordening 
nu uit niets blijkt dat terwijl voorheen aan de vereisten van een goede ruimtelijke 
ordening werd voldaan door betaling van een meerwaarde met behoud van de 
gebouwen, dit thans niet meer zo zou zijn"; dat het bestreden arrest daaraan toe-
voegt dat "in casu de wijziging van de herstelmaatregel niet voldoende gemoti-
veerd wordt derwijze dat aangetoond wordt dat de vereisten van een goede ruim-
telijke ordening worden beoogd" en "dat alleszins de gewijzigde visie op een 
goede ruimtelijke ordening in casu voor gevolg heeft dat het opleggen van een 
last wordt gevorderd die buiten verhouding staat met de relatieve ernst van de 
schade die de weerhouden inbreuk aanvankelijk heeft veroorzaakt en hierdoor al-
leszins het vertrouwensbeginsel wordt geschonden"; 

Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat het arrest de kennelijke onre-
delijkheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toe-
stand uitsluitend heeft afgeleid uit de omstandigheid dat het bestuur zijn oor-
spronkelijke vordering tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde, 
heeft gewijzigd in een vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand; 

Overwegende dat de appèlrechters met die redengeving niet de meerwaarde-
som als enige mogelijke vorm van herstel, met uitsluiting van de afbraak, aan-
merken; dat zij alleen vaststellen dat deze meerwaardesom als een volgens hen 
beter alternatief naast de afbraak mogelijk blijft; dat zij zodoende niets anders 
doen dat de keuzemogelijkheid van de stedenbouwkundige inspecteur te bevesti-
gen; dat zij mitsdien op die gronden alleen niet de door deze gekozen herstel-
maatregel vermochten te weigeren; dat zij door dit wel te doen, aan het Bestuur 
de keuzemogelijkheid tot het nemen van een nieuwe herstelmaatregel ontzeggen 
en diens beleidsvrijheid miskennen;

Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
D. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet 
zijn gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen V. d. 

B. en S. gerichte herstelvordering;
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de verweerders V. d. B. en S. in een derde van de kosten van het 

cassatieberoep van de procureur-generaal; laat de overige twee derden ten laste 
van de Staat;

Veroordeelt de Stedenbouwkundige inspecteur in de kosten van zijn cassatie-
beroep;

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

4 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Bützler en V. Tollenaere, Gent.

Nr. 81

2° KAMER - 4 februari 2003

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "NON BIS IN IDEM" - STRAFZAKEN - 
OVERTREDING VAN HET W.I.B. MET BEDRIEGLIJK OPZET OF MET HET OOGMERK OM TE SCHADEN - 
VEROORDELING - HET HOOFDELIJK GEHOUDEN ZIJN TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - SANCTIES - HET HOOFDELIJK GEHOUDEN 
ZIJN TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM" 
- SCHENDING.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "NON BIS IN IDEM" - STRAFZAKEN - 
VOORWAARDE.

4º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID 
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - VOORWAARDE.

5º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN 
IDEM" - VOORWAARDE.

1º en 2° Het hoofdelijk gehouden zijn tot ontdoken belasting levert geen miskenning van de 
regel "non bis in idem" op.  (Art. 458, eerste lid W.I.B. 1992; algemeen rechtsbeginsel 
"non bis in idem")

3º, 4° en 5° Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe 
vervolging dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar  
bovendien dat de eerste definitief beslechte vervolging en de tweede vervolging dezelfde  
persoon betreffen1. (Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem")

(B.)

ARREST

1 Zie Cass., 7 nov. 1995, A.R. P.94.0521.N, nr. 477. 



320 HOF VAN CASSATIE 4.2.03 - Nr. 81 

(A.R. P.02.0494.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 6 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift drie middelen voor. Dit verzoekschrift is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep kennelijk slechts gericht is tegen de be-

slissingen die eiser grieven;
A. Onderzoek van de middelen
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat het arrest eiser tot straf en in kosten veroordeelt op grond 

van artikel 449 WIB 1992 wegens overtreding van de bepalingen van hetzelfde 
wetboek met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;

Overwegende dat artikel 458, eerste lid, WIB 1992 , bepaalt dat de personen 
die als dader of medeplichtige van misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 
van datzelfde wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling 
van de ontdoken belasting;

Overwegende dat artikel 458, eerste lid, voormeld evenwel niet bepaalt dat de 
erin bedoelde veroordeelde personen tevens hoofdelijk gehouden zijn tot de beta-
ling van de opgelegde administratieve boete;

Overwegende dat eisers hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de door 
de vennootschap ontdoken belasting, slechts het gevolg is van zijn strafrechtelij-
ke veroordeling en deze niet voorafgaat;

Dat het hoofdelijk gehouden zijn tot de ontdoken belasting derhalve geen mis-
kenning van de regel "non bis in idem" oplevert;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat om de regel "non bis in idem" toe te passen niet alleen is 

vereist dat de nieuwe vervolging dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige 
definitief beslechte zaak, maar bovendien dat de eerste definitief beslechte ver-
volging en de tweede vervolging dezelfde persoon betreffen;

Overwegende dat de appèlrechters overwegen "dat de administratieve boeten 
waarop (eiser) zich beroept niet aan hem maar aan een van de (eiser) onderschei-
den rechtspersoon, de vzw Pas, werden opgelegd; dat het rechtsprincipe 'non bis 
in idem' zowel een identiteit van feit als van vervolgde persoon vereist en dat 
zulks te dezen niet wordt aangetoond en niet het geval is";

Overwegende dat de appèlrechters aldus hun beslissing regelmatig met rede-
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nen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
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.

4 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. E. Goffin en J. Durnez, Leuven.

Nr. 82

2° KAMER - 4 februari 2003

CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP - 
VORDERING WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de vordering  
wegens  tergend  en  roekeloos  cassatieberoep  van  verweerder  eiser  ter  kennis  is  
gebracht,  is die vordering niet ontvankelijk.  (Art.  147, tweede lid G.W. 1994; art. 563, 
derde lid Ger.W.)

(B. T. R.)

ARREST

(A.R. P.02.0543.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
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Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden, eisers 
verzoek tot opschorting van straf verwerpen, zonder dat zij alle argumenten tot 
staving van dat verzoek en die geen afzonderlijk middel vormen, afzonderlijk be-
hoeven te beantwoorden;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters de redenen vermelden waarom zij de gunst-

maatregel van uitstel van tenuitvoerlegging, mits naleving van probatievoorwaar-
den, opleggen; dat zij hierdoor het gelijkheidsbeginsel niet miskennen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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; 

C. Vordering wegens tergend en roekeloos cassatieberoep 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat die vordering van verweerder eiser ter kennis is gebracht;
Dat die vordering niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot schadevergoeding;
Veroordeelt eiser in de helft en verweerder in de overige helft van de kosten.

4 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Rombaut, Gent en I. Bothuyne, Oudenaarde.

Nr. 83

2° KAMER - 4 februari 2003

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - DAGVAARDING - 
VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - DAGVAARDING - VOORGESCHREVEN 
VERMELDINGEN.

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3, A - DAGVAARDING - 
VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN.
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5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - 
VEREISTE.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - VEREISTE.

7º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15 - OMSCHRIJVING 
STRAFBARE GEDRAGING - VEREISTE.

8º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - OMSCHRIJVING STRAFBARE 
GEDRAGING - VEREISTE - OMVANG.

9º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - 
OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - VEREISTE - OMVANG.

10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - 
VEROORDELENDE BESLISSING - AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN.

11º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - MISDRIJF - BESTANDDELEN 
- STRAFBEPALING.

12º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - 
MISDRIJF - BESTANDDELEN - STRAFBEPALING.

1º, 2°, 3° en 4° In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de  
beklaagde de mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen  
en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; er is voldaan 
aan de verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de  
aard en van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze  
is verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen1.  
(Art.  6.3,  a  E.V.R.M.;  art.  14.3,  a  I.V.B.P.R.;  artt.  145,  182  en  211  Sv.;  algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

5º, 6° en 7° De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met  
andere  bepalingen gelezen,  op  voldoende  wijze  de  als  strafbaar  gestelde  gedraging  
omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling  
toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die zijn  
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan  
wordt overgelaten aan de rechter2. (Art. 7 E.V.R.M.; art. 15 I.V.B.P.R.; art. 2 Sw.)

8º en 9° De bepaling in artikel 22, tweede lid Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen  
op wie de wet kan toepasselijk zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen  
en veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet  
beperkt  tot  het  naleven  van  de  algemene  of  de  bijzondere  woorwaarden  van  de  
vergunning,  noch  moet  worden  gepreciseerd  vooraf  bij  ministerieel  besluit;  zij  is  
algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg. (Art. 22, tweede lid 
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning)

10º,  11° en 12° Om naar recht met redenen te zijn omkleed,  moeten in strafzaken de 
veroordelende beslissingen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt  
bepaald, evenals van de bepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde 
ten  laste  gelegde  misdrijf  worden  vastgesteld;  de  bepaling  in  artikel  22,  tweede  lid,  
Milieuvergunningsdecreet  bevat  alle  bestanddelen  van  de  aan  eiser  opgelegde 

1 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr. 306. 
2 Cass., 24 aug. 1998, A.R. P.02.0615.N, nr. 370.
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verplichting; artikel 39, § 1,  2°, Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij  het niet-
naleven van deze decretale bepaling3.  (Art. 149 G.W. 1994; artt. 163, eerste lid en 195, 
eerste lid Sv.; artt. 22, tweede lid en 39, §1, 2° Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning)

(L. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0615.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 28 september 2001 en 15 

maart 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest van 28 september 2001;
Overwegende dat de dagvaarding derwijze moet zijn opgesteld dat zij aan de 

beklaagde de mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te 
kennen en te bepalen welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; 
dat aan de verplichting van de artikelen 6.3, a, EVRM en 14.3, a, IVBPR om de 
beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de aard en van de re-
den van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, is  voldaan wanneer  de be-
klaagde derwijze is verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren 
heeft kunnen uitoefenen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat te dezen uit de bewoordin-
gen van de telastleggingen in samenhang met de aanduidingen van plaats en tijd 
duidelijk kan worden opgemaakt welke feitelijke gedragingen aan eiser worden 
ten laste gelegd;

Dat het middel, dat opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel van de appèlrech-
ters, niet ontvankelijk is;

2. Tweede middel
Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest van 15 maart 2002;
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat artikel 22, tweede 

lid,  Milieuvergunningsdecreet  de  artikelen  12,  tweede  lid,  en  14  Grondwet 

3 Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.
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schendt, het Hof verzoekt de grondwettigheid na te gaan van een decreet, waar-
toe het niet bevoegd is;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 7 EVRM en 15 IVBPR, niemand kan wor-

den veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit naar nati-
onaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat dit handelen of nalaten ge-
schiedde; dat deze artikelen tot doel hebben een effectieve bescherming te bieden 
tegen willekeurige vervolgingen en veroordelingen; 

Overwegende dat de legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf 
of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de als 
strafbaar gestelde gedraging omschrijft; dat aan deze vereiste is voldaan wanneer 
het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan 
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid 
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de 
rechter;

Overwegende dat de bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsde-
creet,  dat ongeacht de verleende vergunning, de exploitant van een inrichting 
steeds de nodige maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongeval-
len te voorkomen en, om bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het 
leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden, voor al degenen op wie de wet toepas-
selijk kan zijn, voldoende nauwkeurig is om willekeurige vervolgingen en ver-
oordelingen te vermijden;

Overwegende dat  de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht  niet  be-
perkt blijft tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de 
vergunning noch vooraf bij ministerieel besluit moet worden gepreciseerd; dat 
zij algemeen is en elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg omvat;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat in strafzaken de veroordelende beslissingen, om naar recht 

met redenen te zijn omkleed, opgave moeten doen van de wetsbepalingen waar-
bij een straf wordt bepaald, evenals van de bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld;

Overwegende dat de bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsde-
creet,  dat ongeacht de verleende vergunning, de exploitant van een inrichting 
steeds de nodige maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongeval-
len te voorkomen en, om bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het 
leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden, alle bestanddelen van de aan eiser op-
gelegde verplichting bevat; dat artikel 39, § 1,2°, Milieuvergunningsdecreet de 
straf bepaalt bij het niet-naleven van deze decretale bepaling;

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

4 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en A. Declerck, Kortrijk.

Nr. 84

2° KAMER - 5 februari 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERWIJZING VAN EEN KAMER NAAR EEN ANDERE - 
HOF VAN CASSATIE - TOEPASSING.

2º CASSATIE — ALLERLEI - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERWIJZING VAN EEN KAMER NAAR EEN ANDERE - HOF 
VAN CASSATIE - TOEPASSING.

3º WRAKING - VOORWAARDEN - HOF VAN CASSATIE - MAGISTRAAT DIE NIET DEELNEEMT 
AAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG.

1º en 2° Voor geen enkel rechtscollege voorziet de wet in de verwijzing van de zaak van 
een kamer naar een andere wegens gewettigde verdenking1; zij voorziet evenmin in de 
onttrekking van de zaak aan het Hof van Cassatie wegens gewettigde verdenking2. (Art. 
542 Sv.)

3º De vordering tot wraking van een magistraat van het Hof van Cassatie, die niet aan de  
behandeling van de zaak heeft deelgenomen, is doelloos3. (Art. 828 Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0125.F)

I. De vordering
Luidens punt 57 van een op 23 januari 2003 op de griffie neergelegd verzoek-

schrift met als titel "verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens ge-
wettigde verdenking", waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest 
is gehecht, en dat betrekking heeft op de rechtspleging tot verhaal op de rechter, 
die eiser heeft ingesteld tegen een rechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel alsook tegen magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbank 
en bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, verzoekt eiser "de zaak te ont-
trekken aan een kamer waarvan raadsheer Dejemeppe deel uitmaakt, om ze naar 

1 Zie Cass., 21 mei 1987, A.R. 7836, nr. 567.
2 Cass., 23 maart 1988, A.R. 6617, nr. 464. 
3 Zie Cass., 16 mei 1980 (A.C. 1979-80, nr. 587); 22 mei 2002, A.R. P.02.0735.F, nr. 315.
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een andere te verwijzen". 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de wet voor geen enkel rechtscollege voorziet in de verwij-

zing van de zaak van een kamer naar een andere wegens gewettigde verdenking; 
dat zij evenmin voorziet in de onttrekking van de zaak aan het Hof wegens ge-
wettigde verdenking;

Dat het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is;
En overwegende dat raadsheer Benoît Dejemeppe niet deelneemt aan het on-

derzoek van de zaak, zodat het Hof geen acht slaat op de vordering tot wraking, 
die op hem betrekking heeft;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering;
Verwerpt de vordering tot verwijzing;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 85

2° KAMER - 5 februari 2003

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - BEGIN - 
COLLECTIEF MISDRIJF.

2º MISDRIJF — ALLERLEI - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - UITWERKING.

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - VERLENGING 
DOOR EEN NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
VERJARING - TERMIJNEN - VERLENGING DOOR EEN NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

5º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - BEGIN - 
WIJZIGING DOOR EEN NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
VERJARING - TERMIJNEN - WIJZIGING DOOR EEN NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

1º De verjaringstermijn van de strafvordering m.b.t. een collectief misdrijf begint te lopen  
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vanaf het laatste feit dat met datzelfde opzet is gepleegd door de beklaagde1.  (Art. 21 
V.T.Sv.; art. 65 Sw.)

2º De verzachtende omstandigheden waarvan het bestaan door de rechter is vastgesteld of  
erkend,  beïnvloeden  de  misdaad  vanaf  het  ontstaan  ervan  en  maken  er  met  
terugwerkende kracht een wanbedrijf van2. (Art. 1 Wet Verzachtende Omstandigheden)

3º en 4° Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de  
strafvordering onmiddellijk van toepassing is,  is art.  25 Wet 24 dec. 1993, waarbij  de 
verjaringstermijn  voor  wanbedrijven op vijf  jaar  wordt  gebracht  en art.  21 V.T.Sv.,  is  
gewijzigd,  van  toepassing  op  de  rechtsvorderingen  die  vóór  de  datum  van  de 
inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren3.  (Art. 21 
V.T.Sv.)

5º en 6° Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de  
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is de regel, bepaald in art. 1 Wet 13 april  
1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, volgens welke de  
verjaringstermijn van de strafvordering, in de bij de wet bepaalde gevallen, pas begint te  
lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, van 
toepassing  op  de  rechtsvorderingen  die  zijn  ingesteld  vóór  de  datum  van  
inwerkingtreding van die wet, op 5 mei 1995, en op die datum nog niet zijn verjaard. (Artt. 
21 en 21bis V.T.Sv.)

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1428.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 oktober 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  een middel aan in een verzoekschrift,  waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat de verjaringstermijn van de strafvordering met betrekking 

tot een collectief misdrijf begint te lopen vanaf het laatste feit dat met datzelfde 
opzet is gepleegd;

Dat het arrest vaststelt dat "de feiten waarvoor [verweerder] verantwoording 

1 Cass., 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.N, nr. 161. 
2 Cass., 24 sept. 1996, A.R. P.96.1246.N, nr. 328.
Eiser  betoogde  verkeerdelijk  dat  de  feiten  van  verkrachting  en  aanranding  van  de  eerbaarheid 
voorlopig als misdaden waren gekwalificeerd totdat de raadkamer, bij beschikking van 12 dec. 2001, 
verzachtende  omstandigheden  t.a.v.  verweerder  aannam en  hem naar  de  correctionele  rechtbank 
verwees, zodat te dezen een verjaringstermijn van tien jaar van toepassing was, welke was beginnen 
te lopen vanaf de meerderjarigheid van de getroffene, d.i. 30 nov. 1993.
3 Cass., 20 sept. 1995, A.R. P.95.0529.N, nr. 391.
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moet afleggen, gesteld dat ze bewezen zijn, en die de opeenvolgende uiting van 
eenzelfde misdadig opzet vormen, zijn gepleegd tijdens een periode die zich uit-
strekt van 29 november 1984 tot 29 november 1991" en bijgevolg zegt dat "de 
verjaring van de strafvordering op laatstgenoemde datum is ingegaan";

Overwegende dat de verjaringstermijnen worden bepaald volgens de aard van 
de misdrijven; dat de verzachtende omstandigheden waarvan het bestaan door de 
rechter is vastgesteld of erkend, de misdaad vanaf het plegen ervan beïnvloeden 
en met terugwerkende kracht een wanbedrijf ervan maken, zodat de gecorrectio-
naliseerde misdaden die bedoeld worden in artikel 21bis van de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering, vóór de inwerkingtreding, op 1 april 
2001, van artikel 35, 2° van de wet van 28 november 2000 betreffende de straf-
rechtelijke bescherming van minderjarigen, verjaarden door het verstrijken van 
de verjaringstermijn van het wanbedrijf;

Dat verweerder werd vervolgd wegens meerdere misdaden van verkrachting 
en aanranding van de eerbaarheid op dezelfde persoon, maar dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, bij beschikking van 12 december 
2001,  jegens  verweerder  verzachtende  omstandigheden  heeft  aangenomen  en 
hem naar de correctionele rechtbank heeft verwezen;

Overwegende dat, krachtens de onmiddellijke uitwerking van de nieuwe wet 
inzake de verjaring van de strafvordering, artikel 25 van de wet van 24 december 
1993, die de verjaringstermijn van wanbedrijven op vijf jaar brengt en artikel 21 
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering wijzigt, van toepassing is op rechtsvorderingen die zijn ont-
staan vóór de inwerkingtreding ervan en die op die datum nog niet zijn verjaard; 
dat die nieuwe wet in werking is getreden op 31 december 1993, dus vóór het 
verstrijken van de driejarige verjaringstermijn die is ingegaan op 29 november 
1991, zodat de verjaring van de strafvordering te dezen was onderworpen aan 
een vijfjarige termijn die oorspronkelijk op die zelfde datum inging;

Overwegende dat, evenwel, eveneens krachtens de onmiddellijke uitwerking 
van de nieuwe wet inzake de verjaring van de strafvordering, de regel, bepaald in 
artikel 1 van de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien 
van minderjarigen, van toepassing is op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld 
vóór de datum van inwerkingtreding van die wet op 5 mei 1995, en op die datum 
nog niet zijn verjaard; dat, aldus, de verjaring van de strafvordering betreffende 
het geheel van de aan verweerder verweten telastleggingen vanaf 5 mei 1995 
werd berekend op grond van een termijn van vijf jaar, die begon te lopen op de 
dag waarop het slachtoffer van de in de artikelen 373 en 375 van het Strafwet-
boek bepaalde en aan verweerder ten laste gelegde misdrijven de leeftijd van 
achttien jaar had bereikt, met name op 30 november 1993;

Overwegende dat de strafvordering, bij gebrek aan enige handeling van onder-
zoek of van vervolging vóór 30 november 1998, was verjaard op het ogenblik 
van de inwerkingtreding, op 1 april 2001, van de wet van 28 november 2000, die 
in artikel 21bis van de voormelde voorafgaande titel een tweede lid invoegt, lui-
dens hetwelk de verjaringstermijn van de strafvordering, in geval van correctio-
nalisering van een misdaad bedoeld in de artikelen 372 tot 377 van het Strafwet-
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boek, die blijft welke is bepaald voor een misdaad; dat de appèlrechters aldus 
hun beslissing dat de strafvordering "als verjaard moest worden beschouwd op 
30 november 1998", naar recht verantwoorden;

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;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

5 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 86

2° KAMER - 5 februari 2003

1º STRAFFEN — ALLERLEI - REDENGEVING - ONGEPASTHEID VAN EEN 
OPSCHORTINGSMAATREGEL - RECHT VAN VERDEDIGING - GEEN BETERING VAN DE BEKLAAGDE.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAF - ONGEPASTHEID VAN EEN 
OPSCHORTINGSMAATREGEL - REDENGEVING - GEEN VERBETERING VAN DE BEKLAAGDE.

1º en 2° Het arrest van het hof van beroep dat, op grond van een redengeving die de  
beklaagde niet  bekritiseert,  de hem ten laste gelegde feiten bewezen verklaart  en de 
maat van de hem opgelegde hoofdgevangenisstraf bepaalt, en vervolgens erop wijst dat  
de beklaagde zich niet verbeterd heeft, beslist dat een maatregel tot opschorting van de 
uitvoering van de straf volkomen ongepast is, bestraft niet de wijze waarop de beklaagde  
zijn onschuld staande heeft  gehouden en miskent bijgevolg het recht van verdediging 
niet1 (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; artt. 195, tweede lid en 
211 Sv.)

(H. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1481.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.98.0690.F, nr. 112; 24 feb. 1999, A.R. P.99.0120.F, nr. 113. 



Nr. 86 - 5.2.03 HOF VAN CASSATIE 331 

III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
Aangevochten beslissingen en redenen
Het cassatieberoep strekt tot vernietiging van een arrest dat op 11 oktober 2002 is ge-

wezen door de 12de kamer van het Hof van Beroep te Brussel (arrest met nummer 990, 
parketnummer 41.W.2002, griffienummer 412/2), doordat het de straf verzwaart waartoe 
[eiser] in eerste aanleg is veroordeeld (vonnis van 6 november 2000 van de 54ste kamer 
van de Correctionele Rechtbank te Brussel) en die verzwaring onjuist motiveert.

Op bladzijde 15, laatste reden, zegt het hof [van beroep] dat "[eisers] duidelijk gebrek 
aan betering het hof [van beroep] ertoe aanspoort de door hen (lees: de eerste rechters) ge-
nomen opschortende maatregel als volkomen ongeschikt aan te merken". 

Grieven
Tijdens de terechtzittingen van 12 en 13 september heeft  eiser zijn onschuld heftig 

staande gehouden; op geen enkel ogenblik was er sprake van dat hij zich voor het hof [van 
beroep] zou verontschuldigen, aangezien hij in eerste aanleg ten onrechte is veroordeeld 
(ter herinnering, hij en niet het parket had op 17 november 2000 hoger beroep ingesteld).

Met zijn bekritiseerde reden verwijt het hof [van beroep] eiser zich niet gebeterd te heb-
ben.

[De] rechtspraak [van het Hof] staat vast: een straf kan niet worden gemotiveerd door 
kritiek op een verweermiddel. Iedereen heeft het recht zich te verdedigen zoals hij dat 
wenst. Eiser beschouwt zich onschuldig en hoeft zich dan ook niet te "beteren" voor zijn 
rechters.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen 

eiser ingestelde strafvordering, met name:
1. die welke hem veroordeelt wegens de beperkte telastleggingen A.1, A.2, 

B.I.1, en wegens de telastleggingen B.I.2, C.1, C.2, C.4, C.5, D, E.3, E.4, H.1 en 
H.2:

Over het middel:
Overwegende dat het arrest, op grond van een redengeving die door het middel 

niet bekritiseerd wordt, de voormelde telastleggingen bewezen verklaart die be-
trekking hebben op misdrijven die tijdens verschillende jaren zijn gepleegd, en 
de maat van de aan eiser opgelegde hoofdgevangenisstraf bepaalt; dat het vervol-
gens erop wijst dat "het hof [van beroep] door [eisers] duidelijk gebrek aan bete-
ring ertoe wordt  aangezet de door [de eerste rechters] genomen opschortende 
maatregel volkomen ongeschikt te beschouwen";

Overwegende dat het hof van beroep aldus niet de wijze heeft bestraft waarop 
hij zijn onschuld staande heeft gehouden, maar zich ertoe heeft beperkt uitspraak 
te doen over de ongeschiktheid van een voorwaardelijke veroordeling, op grond 
dat hij weigerde zich te beteren; dat hieruit geen enkele miskenning van eisers 
recht van verdediging voortvloeit;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

2. die welke eiser vrijspreekt wegens de overige telastleggingen:
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Overwegende dat het cassatieberoep, wegens gebrek aan belang, niet ontvan-
kelijk is;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen ei-
ser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. O. Slusny, Brussel.

Nr. 87

2° KAMER - 5 februari 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- ONDERZOEKSRECHTER - PERSOON BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN 
GOEDEREN - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DIE HANDELING - BESCHIKKING - VERWERPING - 
HOGER BEROEP - BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELING - 
ONDERZOEK.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSHANDELINGEN - PERSOON 
BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - VORDERING TOT 
OPHEFFING VAN DIE HANDELING - BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP - BETWISTING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- ONDERZOEK.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — ALLERLEI - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEKSRECHTER - PERSOON BENADEELD DOOR EEN 
ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DIE HANDELING - 
BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP - VORDERING TOT ONDERZOEK VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELING - GEEN ONDERZOEK - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- ONDERZOEKSRECHTER - PERSOON BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN 
GOEDEREN - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DIE HANDELING - BESCHIKKING - VERWERPING - 
HOGER BEROEP - VORDERING TOT ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
ONDERZOEKSHANDELING - GEEN ONDERZOEK - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º  en  2°  Wanneer  een  persoon,  die  beweert  te  zijn  benadeeld  door  een  
onderzoekshandeling en de opheffing ervan aan de onderzoeksrechter heeft gevraagd,  
de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  verzocht  de  regelmatigheid  van  die  
onderzoekshandeling  te onderzoeken,  moet  die  kamer,  waarbij  een regelmatig  hoger 
beroep  tegen  de  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  aanhangig  is  gemaakt,  dat  
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onderzoek verrichten1. (Artt. 61Quater, §§ 2 en 5 en 235bis §§ 1 en 2 Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  een  persoon,  die  beweert  benadeeld  te  zijn  door  een  
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen, cassatieberoep instelt tegen een arrest van 
de  kamer  van inbeschuldigingstelling,  dat  zijn  verzoek  aan de onderzoeksrechter  tot  
opheffing  van  die  handeling  verwerpt  zonder  de  regelmatigheid  van  die 
onderzoekshandeling te onderzoeken, dan is dat cassatieberoep ontvankelijk, aangezien 
eiser in conclusie de nietigheid van die handeling aanvoerde2. (Artt. 61quater, §§ 2 en 5, 
235bis, §§ 1 en 2 en 416, 2e lid Sv.)

(D. en H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1666.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 28 november 2002 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Elke eiseres voert een middel aan; een eensluidend verklaard afschrift van hun 

memories is aan dit arrest gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van de naamloze vennootschap D.J.L.M.:
Over het middel:
Overwegende dat, aangezien eiseres in conclusie de nietigheid aanvoerde van 

de inbeslagname van het pand, de kamer van inbeschuldigingstelling, op het re-
gelmatig hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, toezicht 
diende te houden op de regelmatigheid van die onderzoekshandeling, met toepas-
sing van artikel 235bis, §§1 en 2 van het Wetboek van Strafvordering;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
B. Op het cassatieberoep van D.H.:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 235bis, §§ 1 

en 2 van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat het bestreden arrest, om de hierboven, in antwoord op het 

gelijkluidende middel van eiseres, de naamloze vennootschap D.J.L.M., gegeven 
redenen, de in het middel bedoelde bepaling schendt;

En overwegende dat er geen grond bestaat om het middel van eiseres te onder-
zoeken, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing;

OM DIE REDENEN,

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.
2 Zie Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1394.F, nr. 499; 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; 16 mei 
2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299.
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HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

5 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Delbouille, Luik.

Nr. 88

1° KAMER - 6 februari 2003

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR - 
OVERDRACHT - OVERDRACHT VAN GEWONE PACHT - KENNISGEVING AAN VERPACHTER - WIJZE.

Pachtoverdracht, die zonder toestemming van de verpachter mag worden gedaan aan de 
personen die opgesomd zijn in art. 34 Pachtwet, kan, in afwijking van art. 1690 B.W., 
zoals  het  bestond vóór  de  wijziging  ervan  bij  Wet  van  6  juli  1994,  bij  een ter  post  
aangetekende brief ter kennis van de verpachter worden gebracht1.  (Artt. 34, 35 en 57 
Pachtwet)

(K. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0306.F)

I. De bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 januari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1690, 1691 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan 

bij de artikelen 4 en 5 van de wet van 6 juli 1994;
- de artikelen 34, 35 en 57 vervat in artikel het eerste artikel van de wet van 4 

1 V. RENIER en P. RENIER,  Le bail à ferme, Brussel, Larcier, 1992, p. 381; P.  RENIER,  "chronique de 
jurisprudence - le bail à ferme: 1986-1995", J.T. 1996, p. 140; R. EECKLOO en R. GOTZEN, "Pacht en 
Voorkoop", Boerenbond, Leuven, 1990, p. 460.
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november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, die afdeling 3 vormt "re-
gels betreffende de pacht in het bijzonder" van Boek III, Titel VIII van het Bur-
gerlijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om het beroepen vonnis te bevestigen, vast te stellen dat eiser het stuk grond 

van verweerster zonder titel of recht gebruikt en om hem bijgevolg te bevelen dat 
perceel te ontruimen binnen acht dagen na de betekening van het vonnis, beslist 
het bestreden vonnis dat de overdracht van de landpacht aan eiser niet aan ver-
weerster kan worden tegengeworpen op grond dat "[eiser] betoogt dat zijn moe-
der - wiens hoedanigheid van pachter, gelet op de artikelen 1 en 2 van de wet van 
4 november 1969, niet kan worden betwist - hem de pacht heeft overgedragen 
toen hij de exploitatie hervatte begin jaren 80; dat, overeenkomstig artikel 34 van 
de wet van 4 november 1969, die overdracht de toestemming van de verpachter 
niet vereiste; dat de eerste rechter, na de zonder de schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van de verpachter gedane overdracht tussen mevrouw K.-S. en J. K. 
( [eiser]) wettig te hebben bevonden op grond van voormeld artikel 34, heeft be-
slist  dat  die  overdracht  niet  tegen  de  verpachter  kon  worden  aangevoerd  op 
grond dat die overdracht hem niet binnen drie maanden na de ingenottreding van 
de overnemer ter kennis was gebracht overeenkomstig artikel 35 van dezelfde 
wet; dat [eiser] die overweging van de eerste rechter uitdrukkelijk betwist en ver-
klaart dat die termijn enkel van toepassing is op de bevoorrechte overdracht, dat 
is de overdracht die een nieuwe pachtovereenkomst doet ontstaan ten voordele 
van de overnemer; dat de twee vormen van overdracht, bedoeld in de artikelen 
34 en 35, van elkaar dienen te worden onderscheiden; dat de overdracht, bedoeld 
in artikel 34 een gewone overdracht is waarbij de pachter zijn pacht, zelfs zonder 
toestemming van de verpachter, kan overdragen aan zijn afstammelingen terwijl 
hij zelf hoofdelijk met de overnemer gehouden blijft tot de uit de pacht voort-
vloeiende verbintenissen; dat de overdracht, bedoeld in artikel 35, een bevoor-
rechte overdracht is doordat zij tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke pacht-
overeenkomst ten voordele van de overnemer vernieuwd wordt voor een eerste 
periode van negen jaar en de overdrager van zijn verbintenissen wordt bevrijd; 
dat alleen die bevoorrechte overdracht, op straffe van verval, binnen drie maan-
den na de ingenottreding van de overnemer ter kennis moet worden gebracht aan 
de eigenaar; dat de in artikel 35 bedoelde kennisgeving, overeenkomstig artikel 
57 van de wet van 4 november 1969, op straffe van niet bestaan, moet betekend 
worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief; dat 
[eiser] toegeeft de overdracht van de pacht niet ter kennis te hebben gebracht 
binnen drie maanden na de ingenottreding en dat de overdracht, wegens de niet-
naleving van die rechtsvorm, de in artikel 35 bepaalde voorrechten niet kon doen 
ontstaan; dat volgens [eiser] de gewone overdracht evenwel aan [verweerster] 
kan worden tegengeworpen; dat de pachtoverdracht de overdracht van het vorde-
ringsrecht van de pachter tegen de verpachter omvat , zodat artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek daarop van toepassing is; dat artikel 1690, zoals het van toe-
passing was ten tijde van de litigieuze overdracht - (artikel 1690 is vervangen 
door artikel 4 van de wet van 6 juli 1994) - strikte rechtsvormen voorschreef, 
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vooral de betekening van de overdracht bij exploot van gerechtsdeurwaarder; dat 
uit het dossier niet blijkt dat die rechtsvorm is nageleefd; dat, bij niet-naleving 
van de rechtsvormen van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs 
moet worden geleverd dat de verpachter kennis heeft gekregen van de overdracht 
en dat hij die overdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend, doch op ondubbelzinnige 
wijze heeft erkend; dat niet de kennis dan wel de ondubbelzinnige erkenning van 
de overdracht van een schuldvordering door de gecedeerde schuldenaar een akte 
is die gelijkwaardig is aan de rechtsvormen van artikel 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat die erkenning van de overdracht, die, zelfs impliciete, aanvaarding, 
door [verweerster] kennelijk ontbreekt; dat [verweerster] daarentegen de overne-
mer [eiser] nooit als haar pachter heeft beschouwd".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechter kan niet zonder het recht van verdediging te schenden zijn beslis-

sing baseren op een middel dat niet is aangevoerd door de partijen of op een 
grond die hij ambtshalve opwerpt zonder hun de mogelijkheden te geven over 
dat punt verweer of tegenspraak te voeren; uit de stukken waarop het Hof ver-
mag acht te slaan blijkt dat verweerster voor de appèlrechters heeft aangevoerd 
dat de overdracht van de pacht aan eiser tegen haar niet kon worden ingeroepen 
op de enige en enkele grond dat zij haar niet binnen drie maanden na de over-
dracht ter kennis was gebracht overeenkomstig artikel 35 van de pachtwet; ver-
weerster heeft nooit betoogd dat die krachtens artikel 34 van de pachtwet gedane 
pachtoverdracht tegen haar niet kon worden aangevoerd op grond dat zij haar 
niet bij exploot van gerechtsdeurwaarder was betekend naar het vereiste van arti-
kel 1690 van het Burgerlijk Wetboek voor de wijziging ervan bij de wet van 6 
juli 1994, of nog omdat ze die overdracht van pacht niet op ondubbelzinnige wij-
ze had erkend.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, daar het zijn beslissing hierop grondt 
dat de krachtens artikel 34 van de pachtwet gedane pachtoverdracht niet aan ver-
weerster kan worden tegengeworpen op grond dat zij haar niet bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder is betekend overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, of, bij ontstentenis 
hiervan, door verweerster op ondubbelzinnige wijze was erkend, zonder dat mid-
del - dat door geen van de partijen was aangevoerd - aan hun tegenspraak te heb-
ben onderworpen en, in het bijzonder, zonder vooraf eiser te hebben aangezocht 
om verweer te voeren over de vraag of artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
van toepassing was op de tegenwerpelijkheid van de overdracht van de pacht aan 
verweerster en zonder, in voorkomend geval, eiser in staat te stellen op dat mid-
del te antwoorden, het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging miskent.

2. Tweede onderdeel
Artikel 34 van de pachtwet bepaalt niet dat de krachtens dat artikel gedane 

pachtoverdracht door de pachter slechts tegen de verpachter kan worden ingeroe-
pen wanneer ze hem naar het vereiste van artikel 1690 van het Burgerlijk Wet-
boek, voor de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, wordt betekend bij ex-
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ploot van gerechtsdeurwaarder of, bij ontstentenis hiervan, door de verpachter op 
ondubbelznnige wijze wordt erkend; uit het onderling verband tussen de artike-
len 34, 35 en 57 van de pachtwet, die aldus afweken van artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, volgt dat 
die overdracht aan de verpachter ter kennis kan worden gebracht bij gewone ter 
post aangetekende brief; uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
volgt dat de overdracht van de pacht te dezen door eiser aan verweerster ter ken-
nis werd gebracht bij aangetekend schrijven van 19 december 1988.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig kon beslissen dat de pacht-
overdracht niet tegen verweerster kan worden aangevoerd, dat eiser geen pacht-
recht  heeft  en dus het  litigieuze stuk grond zonder titel  of recht  gebruikt,  op 
grond dat de overdracht van de pacht niet bij exploot van gerechtsdeurwaarder 
aan verweerster is betekend of, bij ontstentenis hiervan, door laatstgenoemde op 
ondubbelzinnige wijze is erkend (schending van de artikelen 1690 en 1691 van 
het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de artikelen 4 en 5 van de 
wet van 6 juli 1994, 34, 35 en 57 vervat in het eerste artikel van de wet van 4 no-
vember 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, die afdeling 3 vormt "regels 
betreffende de pacht in het bijzonder" van Boek III, Titel VIII van het Burgerlijk 
Wetboek)

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het onderling verband tussen de artikelen 34, 35 en 57 

van de Pachtwet volgt dat pachtoverdracht, die zonder toestemming van de ver-
pachter mag worden gedaan aan de in artikel 34 opgesomde personen, in afwij-
king van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond voor de wij-
ziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, aan de verpachter ter kennis kan worden 
gebracht bij ter post aangetekende brief;

Overwegende dat het  bestreden vonnis,  door te beslissen dat de pachtover-
dracht aan verweerster niet kan worden tegengeworpen op grond dat niet is vol-
daan aan de voorwaarden van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, de in het 
middel vermelde wetsbepalingen schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, zitting 

houdende in hoger beroep.

6 februari 2003 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Echement –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Riemaecker, advo-
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caat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 89

1° KAMER - 6 februari 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SAMENLOOP VAN DE ONDERSCHEIDEN FOUTEN - 
VRIJWARING VOOR DE VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.

Wanneer  de  rechter  oordeelt  dat  de  schade het  gevolg  is  van de  samenloop  van  de  
onderscheiden fouten van verscheidene daders en dat ieder van hen ten opzichte van de  
benadeelde tot volledige schadevergoeding gehouden is, kan hij, zo hij geen contractueel  
bedongen vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in hun onderlinge verhouding een der 
daders gehouden zal zijn de anderen in dezelfde mate te vrijwaren, zonder meteen het  
oorzakelijk verband tussen de fout van deze laatsten en de schade te negeren1. (Artt.  
1382 en 1383 B.W.)

(GEMEENTE SERAING T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0426.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 december 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de beroepen beslissing waarbij de verweerders waren veroordeeld om aan de heer 

B. de hoofdsom van 37.500 BEF te betalen te hebben bevestigd, wijzigt het bestreden 
vonnis die beslissing voor het overige. Het veroordeelt eiseres om aan de verweerders de 
hoofdsom van 50.000 BEF te betalen en om hen te vrijwaren tegen de tegen hen uitge-
sproken veroordelingen op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te 
zijn en inzonderheid op grond "dat de op de plaats van de feiten aangebrachte verkeerste-
kens de gewettigde verwachtingen van de weggebruikers die uit de rue du Chêne kwamen 
gereden konden misleiden" en dat "de (door eiseres) op die plaats begane fouten het onge-
val mede hebben veroorzaakt".

Grieven

1 Cass., 25 sept. 1992, A.R. 7780, nr. 632, en zie Cass., 5 sept. 2002, A.R. C.00.0239.F-C.01.0017.F, 
nr. 417.
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Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter, wan-
neer hij vaststelt dat de schade door de samenlopende fouten van verschillende daders is 
veroorzaakt en ieder van hen jegens de schadelijder gehouden is tot vergoeding van de 
volledige schade, niet beslissen, tenzij hij een contractueel bedongen verplichting tot vrij-
waring vaststelt, dat een van de daders in hun onderlinge verhouding gehouden zal zijn de 
ander in dezelfde mate te vrijwaren, zonder meteen het oorzakelijk verband tussen de fout 
van laatstgenoemde en de schade te ontkennen.

Daar het bestreden vonnis beslist "dat (verweerder), door verder te rijden ondanks het 
gevaar voor ongevallen (om de enige reden dat een verkeerslicht dat niet op het kruispunt 
stond waar de feiten zich hebben voorgedaan, op groen stond) eveneens een fout heeft be-
gaan zonder welke het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan" en daar het niet vaststelt 
dat eiseres jegens de verweerders contractueel gehouden was tot vrijwaring, heeft het der-
halve niet zonder de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, ei-
seres kunnen veroordelen om de verweerders te vrijwaren tegen alle tegen hen uitgespro-
ken veroordelingen.

Trouwens is niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij alleen de veroorzaker 
van schade aansprakelijk wordt verklaard voor de gevolgen van zijn fout, terwijl zij niet 
vaststelt dat de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, ook zou opgetreden zijn zonder 
de aan de zijde van de schadelijder vastgestelde fout.

Na te hebben beslist dat verweerder "eveneens een fout heeft begaan zonder welke het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan", heeft het bestreden vonnis eveneens niet zon-
der de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, eiseres kunnen 
veroordelen om de volledige, door de verweerders aangevoerde schade te vergoeden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist, enerzijds, dat de door eiseres 

begane fouten het ongeval mede hebben veroorzaakt en, anderzijds, dat ook ver-
weerder een fout heeft begaan zonder welke het ongeval zich niet zou hebben 
voorgedaan;

Dat het bestreden vonnis dat, na de verweerders te hebben veroordeeld tot ver-
goeding van de volledige schade van de schadelijder, het bestaan van een con-
tractueel bedongen vrijwaring niet vaststelt, derhalve niet zonder meteen het oor-
zakelijk verband tussen de fout van verweerder en de schade van de schadelijder 
te ontkennen, heeft kunnen beslissen dat eiseres in de onderlinge verhouding tus-
sen de partijen gehouden was tot volledige vrijwaring van de verweerders;

Dat het bestreden vonnis bovendien eiseres niet heeft kunnen veroordelen tot 
vergoeding van de volledige eigen schade van verweerder zonder daarbij vast te 
stellen dat die schade zonder diens fout zich zou hebben voorgedaan zoals hij op-
getreden is;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het tussen de 

partijen aanhangige geding;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 

zitting houdende in hoger beroep.

6 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Draps.

Nr. 90

3° KAMER - 10 februari 2003

BEROEPSZIEKTE - VERGOEDING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - JAARLIJKSE TEGEMOETKOMING - OPEISBAARHEID - BETWISTING IN 
RECHTE - INTEREST - OPEISBAARHEID.

Uit de omstandigheid dat de datum waarop de sociale prestaties waarop de Wet van 11  
april 1995 tot invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde van toepassing is,  
opeisbaar worden mogelijk een andere is dan die welke voortvloeit uit de toepassing van 
artikel 12 van die wet, namelijk wanneer tegen de administratieve beslissing waarbij die  
prestaties worden geweigerd of waarbij het recht erop wordt beperkt een rechtsvordering  
wordt ingesteld, volgt niet dat artikel 20, eerste lid van die wet, in zoverre het bepaalt dat  
de  prestaties  van  rechtswege  interest  opbrengen  te  rekenen  van  de  datum  van  de 
opeisbaarheid ervan,  in  een dergelijk  geval  niet  kan worden toegepast en wel  artikel  
1153, derde lid van het Burgerlijk Wetboek1. (Art. 20, eerste lid Wet 11 april 1995)

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0002.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 november 2000 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:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153, inzonderheid derde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, eerste lid, 8°, 10, 12 en 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering 

van het "handvest" van de sociaal verzekerde (artikel 2, eerste lid, 8°, ingevoegd bij de 
wet van 25 juni 1997, de artikelen 10 en 12 vóór en na de wijziging ervan bij de wet van 
25 juni 1997, en artikel 20 vóór en na de wijziging ervan bij de wetten van 25 juni 1997 
en 22 februari 1998);

1 Zie Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0176.F, nr. 371, met concl. O.M.
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- de artikelen 35, 52 en 53 van de bij koninklijk besluit van 3 juni 1970 gecoördineerde 
wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten;

- artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de 
wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de bij koninklijk 
besluit van 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor be-
roepsziekten.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na het hoger beroep te hebben verworpen en de beslissing van de eerste rechter te heb-

ben bevestigd, veroordeelt het arrest eiser tot betaling van de gerechtelijke en wettelijke 
interest  op de achterstallige prestaties die verschuldigd zijn vanaf de gedinginleidende 
dagvaarding en met ingang van 1 januari 1997 vanaf de onderscheiden data waarop de 
verschuldigde en vervallen vergoedingen opeisbaar zijn geworden. Het beslist aldus op de 
volgende gronden:

"1. - Het begrip opeisbaarheid
Teneinde na te gaan of het hoger beroep gegrond is, is het opportuun eerst het begrip 

opeisbaarheid in herinnering te brengen, dat gewoonlijk samengaat met het begrip verbin-
tenis, waarbij evenwel elke verwarring dient te worden vermeden tussen het bestaan zelf 
van de verbintenis, enerzijds, en de opeisbaarheid, anderzijds;

Een opeisbare verbintenis is die 'waarvan de schuldeiser gerechtigd is de betaling on-
middellijk te eisen' [...] en het is klassiek de verbintenissen op termijn of onder opschor-
tende voorwaarde als niet opeisbaar te beschouwen [...];

Inzake sociale zekerheid kunnen degenen wier recht op prestaties vooraf is erkend, de 
betaling ervan eisen door de daartoe gehouden instellingen naarmate die prestaties verval-
len op de bij de wet of verordening bepaalde dag [...];

Op het gebied waarover het meer bepaald te dezen gaat, vermeldt artikel 1, § 2 van het 
koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de 
vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten aldus dat 'de jaarlijkse vergoedin-
gen die krachtens de voornoemde wetten verschuldigd zijn, maandelijks na vervallen ter-
mijn betaalbaar zijn';

Met andere woorden, de verbintenis van [eiser] tot uitbetaling van de jaarlijkse tege-
moetkoming aan de rechthebbende is opeisbaar bij maandelijkse schijven vanaf de eerste 
dag van de maand die volgt op die waarop elke schijf betrekking heeft;

2. De regeling zoals ze bestond voor het handvest van de sociaal verzekerde
Er dient trouwens ook kort herinnerd te worden aan de regels die in het algemeen wer-

den toegepast op de verwijlinteresten die op de sociale prestaties verschuldigd waren voor 
de inwerkingtreding van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 'handvest' van de 
sociaal verzekerde en, meer bepaald van artikel 20 van die wet;

De wetten die van toepassing waren op de onderscheiden takken van de sociale zeker-
heid in de ruime zin voorzagen niet in de toekenning van moratoire interest van rechtswe-
ge, met uitzondering van de wetten op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de 
overheidssector, de wet op de arbeidsongevallen in de privé-sector, en meer recent, de wet 
op de tegemoetkomingen aan gehandicapten;

Er werd nochtans op grond van artikel 1153, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek aan-
genomen dat de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot betaling van de sociale 
prestaties, in zoverre het een verbintenis betrof die alleen betrekking had op de betaling 
van een bepaalde geldsom, aanleiding gaf tot schadevergoeding, die bestond in de wette-
lijke interest;
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Tevens werd er overeenkomstig hetzelfde artikel 1153, derde lid, aangenomen dat die 
interesten aan de schuldeiser pas verschuldigd waren te rekenen van de dag van de aanma-
ning tot betaling die, wat overigens meestal het geval is, kon vervat zijn in het verzoek-
schrift of in de gedinginleidende dagvaarding;

Meer in het bijzonder werd erkend dat de interesten beginnen te lopen de dag van die 
aanmaning wat de voor die dag vervallen prestaties betreft, en vanaf de opeisbaarheid van 
de nadien vervallen prestaties, daar artikel 1153 niet vereist dat de vertraging in de beta-
ling reeds voor de aanmaning tot betaling bestaat;

[...] Het werd dus niet betwist dat, na afloop van een gerechtelijke procedure, mogelijk 
moratoire interesten verschuldigd waren en berekend werden op sociale prestaties die al 
vervallen waren en derhalve tijdens die procedure of zelfs voor de aanvang ervan opeis-
baar geworden waren (met dien verstande dat die interesten slechts ten vroegste konden 
ingaan op de dag van de gedinginleidende akte);

Een van de juridische redenen waarmee die toestand gerechtvaardigd werd was dat de 
beslissing van de rechter geldt als een verklaring van recht op de prestaties, zodat het be-
staan van dat recht met terugwerkende kracht kon worden erkend en de verbintenis die 
hieruit volgde voor de tot betaling van de prestaties gehouden instelling, opeisbaar werd 
op de vervaldagen die vielen na het ontstaan van dat recht;

[...] [Eiser] gaat er dus te dezen hoe dan ook van uit dat de moratoire interesten op de 
niet betaalde vergoedingen kunnen beginnen te lopen vooraleer de beslissing van de rech-
ter uitvoerbaar wordt, voor zover zij ten vroegste ingaan op de datum van de oorspronke-
lijke dagvaarding;

3. De toepassing van het handvest van de sociaal verzekerde
Thans dient overeenkomstig de reeds bestaande rechtspraak van het [arbeidshof] [...] de 

toepassing overwogen te worden van artikel 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering 
van het "handvest" van de sociaal verzekerde in de wetenschap dat de in dat artikel be-
doelde prestaties onder meer de vergoedingen omvatten van de schade ten gevolge van 
een beroepsziekte;

Artikel 20 bepaalt dat, onverminderd gunstiger wettelijke of reglementaire bepalingen, 
de prestaties enkel voor de rechthebbenden-sociaal verzekerden van rechtswege interest 
opbrengen vanaf hun opeisbaarheid en ten vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit arti-
kel 12;

Volgens artikel 12 worden de prestaties, onverminderd de in specifieke wettelijke of re-
glementaire  bepalingen vastgestelde  kortere  termijnen,  uitgekeerd uiterlijk  binnen vier 
maanden na de kennisgeving van de beslissing tot toekenning en ten vroegste vanaf de 
dag waarop de uitbetalingsvoorwaarden vervuld zijn (laatstgenoemde zinsnede verwijst 
naar het begrip opeisbaarheid).

Te dezen mag geen acht worden geslagen op de termijn waarbinnen, te rekenen van de 
kennisgeving van de beslissing tot toekenning, de prestaties door [eiser] hadden moeten 
worden betaald, aangezien de litigieuze beslissing van 15 mei 1997 geen beslissing tot 
toekenning was maar een beslissing tot weigering van een wegens verergering herziene 
jaarlijkse tegemoetkoming;

De omstandigheid dat de in de slotbepaling van artikel 20 gemaakte verwijzing naar ar-
tikel 12 te dezen niet geldt, is evenwel geen reden waarom de algemene regel, die blijft 
bestaan en volgens welke de prestaties van rechtswege interest opbrengen vanaf de datum 
van de opeisbaarheid ervan, niet zou dienen te worden toegepast;

Gelet hierop kan de zienswijze van [eiser] niet worden gevolgd, wanneer hij betoogt dat 
die regel uitsluitend ten goede komt aan de rechthebbenden op prestaties, die enkel zijn 
toegekend krachtens een administratieve beslissing van [eiser], waartegen geen voorzie-
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ning voor de rechter is ingesteld, met uitsluiting van degenen wier prestaties worden be-
taald ter uitvoering van een rechterlijke beslissing waarbij de administratieve beslissing 
wordt gewijzigd;

Een dergelijke beperking komt helemaal niet voor in artikel 20 en laatstgenoemd artikel 
mag bovendien niet aldus worden uitgelegd dat het een negatieve discriminatie zou schep-
pen, namelijk een ongelijkheid ten voordele van de sociaal verzekerden die het geluk heb-
ben hun prestaties rechtstreeks toegekend te zien op grond van een niet betwiste admini-
stratieve beslissing en ten nadele van degene die zich genoodzaakt zien een voorziening 
bij de rechter in te stellen om de hun verschuldigde prestaties, die hun door [eiser] ten on-
rechte waren ontzegd, te verkrijgen;

Bijgevolg voert [eiser] ten onrechte aan dat, in geval van een proces, voornoemd artikel 
20 buiten toepassing moet worden gelaten en dat in plaats hiervan toepassing moet wor-
den gemaakt van artikel 1153, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de in-
teresten verschuldigd zijn te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, maar eraan 
toevoegt: behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen;

Derhalve dient men zich aan te sluiten bij het beroepen vonnis waarbij [eiser] op grond 
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 'handvest' van de sociaal verzekerde 
wordt veroordeeld tot  betaling van interest  op de vervallen achterstallige prestaties en 
zulks te rekenen van de datum van de opeisbaarheid ervan, ook al valt die datum vóór die 
van de oorspronkelijke gedinginleidende dagvaarding [...];

Genoemd vonnis dient bovendien te worden bevestigd, in zoverre het te dezen het tijd-
stip waarop de moratoire interest begint te lopen tot ten vroegste 1 januari 1997 doet te-
ruggaan, welke datum die is waarop voornoemde wet in werking is getreden; 

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat de beslechting van dit geschil  tot gevolg 
heeft dat de verzekerde aan wie de prestaties bij administratieve beslissing prestaties wa-
ren ontzegd en die een voorziening diende in te stellen bij de rechter, meer interest krijgt 
dan degene aan wie onmiddellijk prestaties werden toegekend bij een administratieve be-
slissing, maar dat de billijkheid geëerbiedigd wordt daar het hier een soort compensatie 
betreft voor een toestand die minder voordelig was in het begin".

Grieven
Artikel 35 van de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetsbepalingen betreffende de schade-

loosstelling voor beroepsziekten stelt de wijze van berekening van de verschuldigde ver-
goedingen vast wanneer de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte blij-
vend is of blijvend wordt.

Volgens artikel 1, §2 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling 
van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 
juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten 
zijn de jaarlijkse vergoedingen die krachtens de voornoemde wetten verschuldigd zijn, 
maandelijks na vervallen termijn betaalbaar.

Op grond van artikel 52 van voornoemde wetten kan een aanvraag tot herziening van 
de vergoedingen worden ingediend in de vormen bepaald in het koninklijk besluit van 26 
september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling 
en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziek-
ten worden ingediend en onderzocht.

Volgens artikel 53 van de gecoördineerde wetten moeten de bestreden administratieve 
rechtshandelingen door de getroffene of diens rechthebbenden, op straffe van verval, bin-
nen een jaar volgend op de datum van de kennisgeving aan de bevoegde arbeidsrechtbank 
worden voorgelegd.

Verweerder had, zoals het arbeidshof heeft vastgesteld, op 6 mei 1996 een aanvraag om 
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herziening ingediend; die aanvraag was afgewezen bij administratieve beslissing van 15 
mei 1997; verweerder had bij dagvaarding van 16 september 1997 bij de arbeidsrechtbank 
een rechtsvordering ingesteld die ertoe strekte eiser te doen veroordelen "om [aan ver-
weerder] vergoedingen te betalen op grond van een lichamelijke ongeschiktheid van 8 % 
+ 8 % wegens sociaal-economische factoren, met ingang van 7 maart 1996".

Artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal 
verzekerde bepaalt dat, onverminderd de in specifieke wettelijke of reglementaire bepalin-
gen vastgestelde kortere termijnen, de instelling van sociale zekerheid beslist binnen vier 
maanden na de ontvangst van het verzoek of na het feit dat aanleiding geeft tot het ambts-
halve onderzoek.

Artikel 12 van die wet bepaalt dat, onverminderd de in specifieke wettelijke of regle-
mentaire bepalingen vastgestelde kortere termijnen, de prestaties worden uitgekeerd uiter-
lijk  binnen vier  maanden na de kennisgeving van de beslissing tot  toekenning en ten 
vroegste vanaf dat dag waarop de uitbetalingsvoorwaarden vervuld zijn.

Volgens artikel 2, eerste lid, 8° van de wet van 11 april 1995 moet onder "beslissing" 
worden verstaan de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van 
een instelling van sociale zekerheid en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of 
meer sociaal verzekerden.

Artikel 20 van die wet bepaalt dat, onverminderd gunstiger wettelijke of reglementaire 
bepalingen, de prestaties, enkel voor de rechthebbenden-sociaal verzekerden, van rechts-
wege interest opbrengen vanaf hun opeisbaarheid en ten vroegste vanaf de datum voort-
vloeiend uit artikel 12, wat een beslissing tot toekenning van prestaties veronderstelt.

Een verbintenis is pas opeisbaar vanaf het ogenblik waarop de schuldeiser de betaling 
ervan kan eisen, dat is vanaf het ogenblik waarop het voorwerp ervan bepaald is.

Wanneer [eiser] een aanvraag om herziening van de reeds toegekende vergoedingen af-
wijst, kan degene wiens aanvraag is afgewezen een vordering instellen bij de bevoegde ar-
beidsrechtbank; enerzijds zijn die vergoedingen niet opeisbaar, zolang de rechter niet bij 
een uitvoerbaar geworden beslissing uitspraak gedaan heeft over de betwisting betreffen-
de de eventuele herziening van de reeds toegekende vergoedingen en betreffende het be-
drag van de ingevolge de eventuele herziening verschuldigde vergoedingen; anderzijds 
kan geen toepassing worden gemaakt van het bepaalde in artikel 12 van voornoemde wet 
van 11 april 1995, dat een administratieve beslissing tot toekenning van prestaties veron-
derstelt.

Ingeval de rechter een administratieve beslissing tot afwijzing van een aanvraag om 
herziening wijzigt, kunnen de vergoedingen derhalve niet van rechtswege interest opbren-
gen met toepassing van het bepaalde in voormeld artikel 20 van de wet van 11 april 1995.

Derhalve dient toepassing te worden gemaakt van het in artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek neergelegde beginsel volgens hetwelk de interesten pas verschuldigd zijn te re-
kenen van de dag der aanmaning tot betaling.

Te dezen zijn de interesten, zoals eiser in zijn conclusie had aangevoerd, ten vroegste 
verschuldigd vanaf de gedinginleidende dagvaarding, dat is vanaf 16 september 1997.

Het arbeidshof heeft bijgevolg de veroordeling van eiser tot betaling van de interest op 
de achterstallige prestaties niet kunnen doen ingaan vanaf de datum van de opeisbaarheid 
ervan, met name door de moratoire interest te doen teruggaan tot 1 januari 1997 (schen-
ding van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende dat, krachtens artikel 20, eerste lid van de wet van 11 april 1995 

tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, onverminderd gun-
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stiger wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen van de wet van 25 
juli 1994 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet-
komingen aan gehandicapten met het oog op een snellere afwerking van de dos-
siers, de prestaties waarop het handvest betrekking had, enkel voor de rechtheb-
benden-sociaal verzekerden, van rechtswege interest opbrengen vanaf hun opeis-
baarheid en ten vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit artikel 12 van die wet;

Dat uit de omstandigheid dat de datum waarop de prestaties opeisbaar worden 
mogelijk een andere is dan die welke voortvloeit uit de toepassing van artikel 12, 
namelijk wanneer tegen de administratieve beslissing waarbij die prestaties wer-
den  geweigerd  of  waarbij  het  recht  erop  wordt  beperkt,  een  rechtsvordering 
wordt ingesteld, niet volgt dat artikel 20, eerste lid, in zoverre het bepaalt dat de 
prestaties van rechtswege interest opbrengen te rekenen van de datum van de op-
eisbaarheid ervan, in een dergelijk geval buiten toepassing dient te worden gela-
ten ten gunste van artikel 1153, derde lid van het Burgerlijk Wetboek;

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

10 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 91

3° KAMER - 10 februari 2003

VAKBONDSAFVAARDIGING - COMITÉ VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK - GEEN COMITÉ IN DE ONDERNEMING - 
VAKBONDSAFVAARDIGING BELAST MET DE OPDRACHTEN VAN HET COMITÉ - PLAATSVERVANGEND 
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMING.

In de regel kan de plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde, onverminderd de op hem 
toepasselijke  bepalingen  van  collectieve  overeenkomsten,  zich  niet  beroepen  op  de 
bescherming  die  bestaat  ten  gunste  van  de  leden  van  de  vakbondsafvaardiging  die  
belast is met de opdrachten van het comité voor preventie en bescherming op het werk1.  
(Art. 1, §4, b Gezondheids- en Veiligheidswet; art. 52 Wet 4 aug. 1996)

(L. T. PORTE OUVERTE "HOME DE FAVENCE" v.z.w.)

De h. eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):

1. Ik ben van mening dat het tweede en derde onderdeel van het enige middel falen naar 
recht of althans niet kunnen worden aangenomen.

Artikel 1, §4, b van de wet van 10 juni 1952 en artikel 52 van de wet van 4 augustus 

1 Zie concl. O.M.



346 HOF VAN CASSATIE 10.2.03 - Nr. 91 

1996 bepalen immers dat “de bescherming van  de leden van de vakbondsafvaardiging 
aanvangt op de datum van het begin van hun opdracht”. Een plaatsvervangend vakbondaf-
gevaardigde is evenwel, ook al heeft hij de werkend afgevaardigde vervangen gedurende 
een periode die intussen voorbij is, geen lid of geen lid meer van de vakbondsafvaardi-
ging, die belast is met de uitoefening van de voorgeschreven opdracht.

De regel is m.i. dus de volgende: in beginsel kan de plaatsvervangend vakbondsafge-
vaardigde,  onverminderd de op hem toepasselijke bepalingen van collectieve overeen-
komsten, zich niet beroepen op de bescherming die bestaat ten gunste van de leden van de 
vakbondsafvaardiging die belast is met de opdrachten van het comité voor preventie en 
bescherming op het werk2. (Art. 1, §4, b Gezondheid- en Veiligheidswet; art. 52 W. 4 aug. 
1996).

Daarentegen kan de regel niet zijn zoals het middel veronderstelt: omdat ieder plaats-
vervangend vakbondsafgevaardigde kan opgeroepen worden om deel uit te maken van de 
vakbondsafvaardiging, wordt hij beschermd op het ogenblik van zijn ontslag, daar hij vir-
tueel belast is of in het verleden belast was met de opdrachten van het comité voor pre-
ventie en bescherming op het werk.

Derhalve heeft het arbeidshof m.i. zijn beslissing waarbij eiseres het voordeel van de 
artikelen 14 en 17 van de wet van 19 maart 1991 wordt ontzegd, naar recht verantwoord 
op grond van de overwegingen dienaangaande in de twee bestreden arresten.

De oplossing kan ongetwijfeld weinig bevredigend, ja zelfs weinig coherent schijnen de 
lege lata, ook al kan eventueel gelijktijdig in het voordeel van de lastige plaatsvervangend 
vakbondsafgevaardigde toepassing worden gemaakt van het begrip onrechtmatig ontslag, 
maar de bewoordingen van de wetteksten zijn hier wat ze zijn.

2. Zoals in de toelichting zelf van het enige middel objectief wordt toegegeven, had het 
in het eerste onderdeel geformuleerde bezwaar enkel ontvankelijk kunnen zijn indien het 
tweede of het derde onderdeel gegrond waren, quod non. Derhalve is het eerste onderdeel 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang; het kan niet leiden tot cassatie.

Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0068.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht  tegen de arresten, op 26 mei 2000 en 18 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. Feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit 

de bestreden arresten en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
kunnen aldus worden samengevat:

Eiseres is op 1 september 1993 in dienst getreden bij verweerster.
Na vakbondsverkiezingen werd verweerster op 20 oktober 1995 door de vak-

2 Zie Cass., 14 jan. 1991, A.R. 8982, nr. 246; Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 68/2000, Arbitragehof – 
A., p. 889; C. WANTIEZ, “Un statut méconnu: les membres de la délégation syndicale chargés des 
missions des comités de sécurité et d’hygiène”, J.T.T. 1988, p. 279, nr. 6.
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bondsorganisatie van eiseres ervan op de hoogte gebracht dat laatstgenoemde tot 
plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde was aangewezen.

Daar er in de onderneming van verweerster geen comité voor veiligheid, ge-
zondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, thans comité voor preventie en be-
scherming op het werk, bestaat, worden de opdrachten van die organen aldaar 
vervuld door de vakbondsafvaardiging.

Eiseres diende de werkend vakbondsafgevaardigde te vervangen gedurende de 
tijdvakken van arbeidsongeschiktheid en technische werkloosheid die zij gekend 
heeft tot haar werkhervatting op 1 april 1998.

Op 3 augustus 1998 beëindigde verweerster de arbeidsovereenkomst van eise-
res tegen betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van drie maan-
den.

Nadat haar vakbondsafvaardiging vergeefs aangedrongen had op haar wederte-
werkstelling,  stelde  eiseres  tegen  verweerster  een  rechtsvordering  in  die  met 
name strekte tot betaling van de vergoedingen, als bedoeld in de artikelen 14 en 
17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veilig-
heid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden.

IV. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, § 4, b van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veilig-

heid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, aan-
gevuld bij artikel 12 van de wet van 23 januari 1975;

- artikel 82 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 betreffende de onderne-
mingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaat-
sen;

- artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk;

- de artikelen 1, 2, 14 en 17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ont-
slagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat er in de onderneming van verweerster geen comité voor 

veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, thans comité voor preventie en 
bescherming op het werk, bestond, beslist het bestreden arrest van 26 mei 2000 1°) dat de 
afgevaardigden de bescherming die geboden wordt aan de met de opdrachten van voor-
noemd comité belaste vakbondsafvaardiging enkel genieten "indien de vakbondsafvaardi-
ging de aan het comité toegekende opdrachten heeft uitgeoefend", en beveelt het de hero-
pening van het debat teneinde met name eiseres in staat te stellen "nauwkeurige feiten aan 
te voeren ten bewijze dat het in werkelijkheid de vakbondsafvaardiging was die de bij de 
wet aan de comités toegekende opdrachten uitoefent" en 2°) dat de bescherming die gebo-
den wordt wegens de effectieve uitoefening van de opdrachten zich niet uitstrekt tot de 
plaatsvervangende afgevaardigden, en beveelt de heropening van het debat teneinde de 
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partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de gevolgen van het feit dat eiseres 
het mandaat van vakbondsafgevaardigde daadwerkelijk heeft uitgeoefend en zij achteraf 
opnieuw plaatsvervangend afgevaardigde werd; het arrest beslist aldus op alle gronden, 
die op de bladzijden 5 tot 14 van het arrest vermeld staan onder de aanhef "De bescher-
ming die aan de werkende en plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden geboden wordt 
wanneer de vakbondsafvaardiging de opdrachten uitoefent van het comité voor veiligheid 
en gezondheid, thans comité voor preventie en bescherming op het werk", welke gronden 
geacht worden hier volledig weergegeven te zijn.

Het bestreden arrest van 18 juni 2001 beslist dat eiseres, aangezien zij op de dag van 
haar ontslag plaatsvervangend afgevaardigde was, zich niet kon beroepen op het op de 
wet van 4 augustus 1996 gegronde beschermd statuut, zodat het nutteloos is na te gaan of 
de vakbondsafvaardiging de aan het comité toegekende opdracht al dan niet daadwerke-
lijk heeft uitgeoefend. Het beslist aldus op alle gronden, die op de bladzijden 3 en 4 van 
het arrest vermeld staan onder de aanhef "Wat betreft de invloed van de terugkeer van de 
werkend vakbondsafgevaardigde op het recht op bescherming van de plaatsvervangend 
vakbondsafgevaardigde",  welke  gronden  geacht  worden  hier  volledig  weergegeven  te 
zijn.

Grieven
Het eerste bestreden arrest stelt vast dat de Bond van bedienden, technici en kaders 

(BBTK) op 20 oktober 1995 verweerster na vakbondsverkiezingen op de hoogte gebracht 
heeft van de aanwijzing van eiseres tot plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde; overi-
gens staat het vast dat er in de onderneming van verweerster geen comité voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, thans comité voor preventie en bescher-
ming op het werk, bestond.

Bij  ontstentenis  van  een  comité  voor  veiligheid,  gezondheid  en  verfraaiing  van  de 
werkplaatsen werd de vakbondsafvaardiging belast met de aan het comité toegekende op-
drachten; zulks geschiedde bij koninklijke besluiten die voor elke sociale verkiezing wa-
ren uitgevaardigd krachtens de machtiging die aan de Koning was gegeven bij artikel 12 
van de wet van 23 januari 1975 tot aanvulling van artikel 1, § 4, b van de wet van 10 juni 
1952; voor de sociale verkiezingen van 1995 was de verordenende bepaling waarbij die 
opdracht werd toevertrouwd aan de vakbondsafvaardiging artikel 82 van het koninklijk 
besluit van 12 augustus 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor vei-
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen; artikel 52 van de wet van 4 au-
gustus 1996 heeft vervolgens de opdrachten, die genoemde wet toekent aan het comité 
voor preventie en bescherming op het werk, rechtstreeks toegekend aan de vakbondsaf-
vaardiging.

1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1, § 4, b, 4° van de wet van 10 juni 1952, aangevuld bij artikel 12 van 

de wet van 23 januari 1975, vervolgens krachtens artikel 52 van de wet van 4 augustus 
1996, geniet de vakbondsafvaardiging, die de opdrachten van het comité voor veiligheid 
en gezondheid, thans comité voor preventie en bescherming op het werk, uitoefent, de-
zelfde bescherming tegen ontslag als de personeelsafgevaardigden in die comités; deze 
bescherming vangt aan op de datum waarop de Koning, vervolgens de wet, hebben beslist 
dat de opdracht een aanvang nam, ongeacht de effectieve uitoefening van die opdracht 
door de vakbondsafvaardiging, met andere woorden op de dag waarop het comité zijn 
werkzaamheden heeft aangevangen indien het was opgericht. Daar het arrest beslist dat de 
bescherming aan de vakbondsafgevaardigden enkel verleend wordt indien de vakbondsaf-
vaardiging de aan het comité toevertrouwde opdrachten daadwerkelijk heeft uitgeoefend 
en daar het de heropening van het debat beveelt teneinde eiseres in staat te stellen die 
daadwerkelijke uitoefening te bewijzen, schendt het bestreden arrest van 26 mei 2000 der-
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halve de artikelen 1, § 4, b van de wet van 10 juni 1952, 82 van het koninklijk besluit van 
12 augustus 1994 en 52 van de wet van 4 augustus 1996.

2. Tweede onderdeel
Wanneer de vakbondsafvaardiging belast is met de opdrachten van het comité voor vei-

ligheid en gezondheid, thans comité voor preventie en bescherming op het werk, is de be-
scherming tegen ontslag die aan de vakbondsafvaardiging verleend wordt door de artike-
len 1, § 4, b van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij de wet van 23 januari 1975, en 52 
van de wet van 4 augustus 1996, dezelfde als die welke de personeelsafgevaardigden in 
het comité genieten krachtens artikel 1 van de wet van 19 maart 1991; zij strekt zich dus 
uit zowel tot de werkende leden als tot de plaatsvervangende leden van de vakbondsaf-
vaardiging; daaruit volgt dat, wanneer krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ge-
sloten in de paritaire comités en paritaire subcomités of, bij ontstentenis hiervan, in de on-
derneming, plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden worden aangewezen of verkozen, 
zij deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging, die de opdrachten van het comité moet 
vervullen en zij genieten de bij de wet van 19 maart 1991 geboden bescherming, net als 
de werkende vakbondsafgevaardigden.

3. Derde onderdeel
Hoe dan ook, zelfs in de veronderstelling dat de bescherming tegen ontslag aan een 

vakbondsafgevaardigde in een onderneming waarin er geen comité voor veiligheid en ge-
zondheid, thans comité voor preventie en bescherming op het werk, bestaat, alleen wordt 
verleend op voorwaarde, enerzijds, dat de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het 
comité  daadwerkelijk  heeft  uitgeoefend,  en,  anderzijds,  dat  de  betrokken  werknemer 
daadwerkelijk een vakbondsmandaat heeft vervuld, wordt die bescherming, zodra hij die 
geniet, krachtens artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 in de regel verleend tot de da-
tum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten lid worden van het co-
mité; zij houdt niet op te bestaan door het enkele feit dat verweerder op de dag van het 
ontslag niet langer werkend afgevaardigde was.

Daar het bestreden arrest van 18 juni 2001 beslist dat de vakbondsafgevaardigde die, na 
de werkend afgevaardigde te hebben vervangen, opnieuw plaatsvervangend afgevaardigde 
wordt, alle bescherming verliest, zodat eiseres zich, daar ze op de dag van haar ontslag 
plaatsvervangend afgevaardigde was, niet kan beroepen op een op de wet van 4 augustus 
1996 gegrond beschermd statuut, schendt het arrest artikel 52 van die wet; daar het arrest 
beslist dat eiseres is ontslagen na kennisgeving van een opzegging, dat is buiten de in arti-
kel 2 van de wet van 19 maart 1991 bepaalde gevallen, maar haar vordering tot betaling 
van de in de artikelen 14 en 17 van die wet bepaalde vergoedingen afwijst, schendt het 
derhalve die wetsbepalingen.

V. Beslissing van het Hof
Wat het tweede en derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, zowel krachtens artikel 1, § 4, b) van de wet van 10 juni 

1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen als krachtens artikel 52, tweede 
lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk, ingeval de vakbondsafvaardiging ermee belast is 
de opdrachten uit te oefenen van het comité voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen, thans het comité voor preventie en bescherming op 
het werk, de leden van die afvaardiging dezelfde bescherming genieten als de 
personeelsafgevaardigden in die comités, zoals die wordt bepaald in de wet van 
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaar-
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digden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaar-
digden, en deze bescherming aanvangt op de datum van het begin van hun op-
dracht;

Dat naar luid van artikel 52, tweede lid van de wet van 4 augustus 1996, de in 
dat geval aan de leden van de vakbondsafvaardiging verleende bescherming ein-
digt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten 
worden aangesteld als lid van het comité;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat zij de bescherming waarnaar zij 
verwijzen enkel uitbreiden tot de leden van de vakbondsafvaardiging, zodat een 
plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde,  die  geen lid  is  van de vakbondsaf-
vaardiging, die bescherming enkel geniet in zoverre en zolang hij de werkend 
vakbondsafgevaardigde vervangt;

Overwegende dat, enerzijds, het bestreden arrest van 26 mei 2000 beslist dat 
"de plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde zijn functie niet uitoefent maar in 
zekere zin  in  de reserve staat" en dat  "de [litigieuze]  bescherming weliswaar 
wordt uitgebreid tot de leden van de vakbondsafvaardiging, maar het wel vereist 
is dat zij daarvan deel uitmaken, wat niet het geval is met de plaatsvervangend 
afgevaardigde";

Dat, anderzijds, het bestreden arrest van 18 juni 2001, na eraan te hebben her-
innerd dat, "zoals het [arbeids]hof in het vorig arrest heeft gezegd, de plaatsver-
vangend vakbondsafgevaardigde  als  zodanig  geen  deel  uitmaakt  van de  vak-
bondsafvaardiging", vaststelt dat de werkend vakbondsafgevaardigde "het werk 
heeft  hervat  op  1  april  1998"  terwijl  [eiseres]  werd  ontslagen  op  3  augustus 
1998";

Dat het arbeidshof, door die vermeldingen, de beslissing waarbij de vordering 
van eiseres tot betaling van de in de artikelen 14 en 17 van de wet van 19 maart 
1991 bepaalde vergoedingen wordt afgewezen, naar recht verantwoordt;

Dat geen van die onderdelen kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de beslissing van het arbeidshof naar recht is verantwoord 

door de in het tweede en derde onderdeel vergeefs bekritiseerde overwegingen 
van de bestreden arresten, zodat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, der-
halve geen belang heeft en bijgevolg niet ontvankelijk is;

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

10 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.
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Nr. 92

2° KAMER - 11 februari 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - VERZWARING VAN 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - VERZWARING IN HOGER BEROEP 
ZONDER EENPARIGHEID - BEPERKTE VERNIETIGING.

1º  en 2°  Wanneer  het  appèlgerecht  de  door  de eerste  rechter  uitgesproken geldboete  
bevestigt, ook al verleent het gedeeltelijk uitstel van strafuitvoering, en de door de eerste 
rechter uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart zonder dat het vaststelt dat  
de beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de door het Hof uitgesproken  
vernietiging met verwijzing beperkt tot de vervangende gevangenisstraf1. (Art. 211bis Sv.)

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1700.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 november 2001 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof 
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
Overwegende dat het beroepen vonnis eiser heeft veroordeeld tot een geldboe-

te van 200 frank of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen;
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen tot een geldboete van 200 

frank of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel van 3 jaar 
uitgezonderd 50 frank of  15 dagen vervangende gevangenisstraf,  hetgeen een 
strafverzwaring uitmaakt, maar niet vaststellen dat die beslissing met eenparige 
stemmen is genomen;

Overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-

1 Cass., 21 nov. 1984, A.R. nr. 3768, nr. 182.
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komstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het ten laste van eiser een vervan-

gende gevangenisstraf uitspreekt;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eisers in negen tiende van de kosten en laat de overige kosten 

ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, 

zitting houdend in hoger beroep.

11 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. M. Theunis, Antwerpen.

Nr. 93

2° KAMER - 11 februari 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET BETREFFENDE DE ALGEMENE 
REGELING VOOR ACCIJNSPRODUCTEN - ARTIKEL 39, EERSTE LID - BOETE - AARD 
EN GEVOLG.

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - CASSATIEMIDDEL DAT NAAR RECHT 
FAALT - GEVOLG.

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL DAT NAAR RECHT 
FAALT - GEVOLG.

1º Anders dan de geldboete bedoeld in art. 70 W.B.T.W. die een administratieve geldboete  
is, is de boete van art. 39, eerste lid, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling  
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles  
daarop, geen sanctie die het bestuur kan opleggen maar een strafrechtelijke geldboete  
die alleen door de strafrechter kan worden opgelegd. (Art. 39, eerste lid Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop)

2º en 3° Er is geen aanleiding voor het Hof om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag 
te stellen die gegrond is op juridische onderstellingen die onjuist zijn1.  (Art. 26, §1, 3° 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(B. T. MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

1 Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336; 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr. 169 met concl. 
van procureur-generaal DU JARDIN.
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(A.R. P.02.0394.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
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 één middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt "Artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 bepaalt dat iedere 

overtreding van deze wet die tot  gevolg heeft dat de accijns opeisbaar wordt,  gestraft 
wordt met een boete van tienmaal [de] in het spel zijnde accijnsrechten, met een minimum 
van 10.000 frank. Deze sanctieregeling is naar redelijkheid te verantwoorden, gelet op het 
specifiek karakter van de bepalingen inzake accijnsproducten. Hierbij dient inzonderheid 
rekening te worden gehouden met het feit dat overtredingen van de wettelijke bepalingen 
terzake aanleiding geven tot zeer grote illegale winsten zodat een sanctionering met de 
vastgestelde geldboetes verantwoord voorkomt".

Grieven
1. Eerste onderdeel.
Bedoeld artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 het gelijkheidsbeginsel schendt, aange-

zien het aan de rechter geen enkele ruimte tot appreciatie laat, zodat de rechter ook geen 
enkele controlemogelijkheid heeft, laat staan dat hij de straf individueel zou kunnen bepa-
len naar de persoon van de overtreder, ten deze de eiser in cassatie; het Arbitragehof reeds 
in  zijn  arrest  van  24/02/1999  (R.W.  1998)99,  1346)  inzake  forfaitaire  geldboetes  in 
B.T.W.-reglementering heeft geoordeeld dat de interpretatie van een wettekst (artikel 70 
B.T.W.-Wetboek) die de rechter niet toestaat een controle met volle rechtsmacht uit te oe-
fenen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt; de rechtsleer terecht van mening is 
dat de principes uit dit arrest ook kunnen worden toegepast op de sancties (evenredige be-
lastingsverhogingen of vaste boeten) die de administratie kan opleggen in geval van over-
treding van andere fiscale reglementeringen en dat ook die sancties moeten worden voor-
gelegd aan de rechter (vgl. Vermeersch C., noot bij Arbitragehof 24/02/1999, ibidem).

2. Tweede onderdeel
Bedoeld artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 schendt eveneens het gelijkheidsbegin-

sel, waar het een tienvoudige boete oplegt, waar een gelijkaardige boete onbestaande is in 
andere fiscale domeinen, waar hoogstens een dubbel recht wordt geheven; er nochtans 
geen enkele reden is waarom de categorie van personen die zich schuldig maakt aan over-
treding op de wetgeving inzake douane en accijnzen, buiten proportie zwaarder zou moe-
ten gestraft dan andere fiscale overtreders; terwijl ook het argument van het hof van be-
roep in zijn bestreden arrest - dat de overtredingen inzake accijnzen aanleiding kunnen ge-
ven tot grote winsten - niet kan worden aangenomen, aangezien het hof van beroep hier-
mee onterecht alle douane-misdrijven over dezelfde kam scheert, terwijl bij beweerd onre-
gelmatige invoer van sigaretten, zoals te dezen, de winst per pakje sigaretten maximaal 50 
% van de totale verkoopprijs kan bedragen, omdat zij dienen te worden aangekocht in 
Spanje (waar accijnzen worden betaald) en een verkoop boven de in België gangbare prijs 
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hoe dan ook uitgesloten is; de tienvoudige boete (1000 %) dan ook totaal disproportioneel 
is met de eventueel uit het beweerd misdrijf te verwerven winsten (maximaal 50 %).

Het hof van beroep heeft in zijn bestreden arrest onterecht niet aangenomen dat artikel 
39 van de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;

De vernietiging van het bestreden arrest dringt zich derhalve op, minstens dringt het 
stellen van de twee in het dispositief van deze memorie geformuleerde predjuciële vragen 
aan het Arbitragehof zich op:

1. "Is artikel 39 van de wet van 10 juni 1997, in de interpretatie dat de rechterlijke 
macht niet bevoegd wordt geacht om de evenredigheid en de redelijkheid van de opgeleg-
de boete te beoordelen en desgevallend rekening te houden met de omstandigheden van 
de zaak, de eventuele rechtvaardigingsgronden en de persoon van de beklaagde, om ver-
volgens een vermindering of kwijtschelding toe te staan, strijdig met het grondwettelijk 
non-discriminatiebeginsel (artikel 10 en 11 van de Grondwet),  gelet op het feit dat de 
rechter een dergelijke toetsings- en appreciatiebevoegdheid wel bezit bij de bestraffing 
van misdrijven van gemeen recht en bij de bestraffing van andere fiscale misdrijven ?";

2."Is artikel 39 van de wet van 10 juni 1997, inzoverre het de boete bepaalt op een be-
drag van tienmaal de ontdoken douane- en accijnsrechten, strijdig met het grondwettelijk 
non-discriminatiebeginsel (artikelen 10 en 11 van de Grondwet), gelet op het feit dat er 
geen redelijke en objectieve reden kan aangewezen worden die zou toelaten te verant-
woorden waarom overtreders van de wetgeving op de douane en accijnzen in elk geval 
buiten proportie strenger moeten gestraft worden dan de overtreders van andere fiscale 
wetgeving, zoals de B.T.W.-reglementering van het W.I.B. ?"

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel 
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de juridische onderstelling dat de 

geldboete bedoeld in artikel 70 WBTW vergelijkbaar is met de geldboete van ar-
tikel 39 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor ac-
cijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop;

Overwegende dat evenwel de eerste geldboete, luidens artikel 72 WBTW, een 
administratieve geldboete is; dat krachtens artikel 84, tweede lid, WBTW, de mi-
nister van financiën beslist over verzoeken tot kwijtschelding van deze admini-
stratieve geldboete en hij met de belastingschuldigen daarover dadingen kon tref-
fen, voor zover die niet leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting; dat 
de rechter eventueel controle op de opgelegde administratieve geldboete uitoe-
fent;

Overwegende dat, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, de boete van arti-
kel 39, eerste lid van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling 
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de con-
troles daarop, geen sanctie is die het bestuur kan opleggen maar een strafrechte-
lijke geldboete die alleen door de strafrechter kan worden opgelegd;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de onjuiste juridische onderstelling 

dat  "in  andere  fiscale  domeinen" en onder meer  inzake  douane  en  accijnzen 
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slechts strafrechtelijke geldboeten bestaan gelijk aan tweemaal het in het spel 
zijnde recht;

Dat evenwel onder meer de artikelen 256 en 259 AWDA eveneens voorzien in 
strafrechtelijke geldboeten van tienmaal de ontdoken rechten en taksen;

Overwegende dat het onderdeel faalt naar recht;
B. Prejdudiciële vragen
Overwegende dat er geen aanleiding is om aan het Arbitragehof prejudiciële 

vragen te stellen die gegrond gaan op juridische onderstellingen die onjuist zijn;
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 het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van tweeënzeventig euro negenenzeventig 

cent verschuldigd.

11 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert, F. Mertens, Gent en K. Lievens, Gent.

Nr. 94

2° KAMER - 11 februari 2003

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER OF VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
KWALIFICATIE VAN DE FEITEN - BEOORDELING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1º Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf schade te hebben geleden kan zich  
burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht en in  
dat stadium van de rechtspleging dient hij nog niet het bewijs te leveren van de schade,  
van de omvang ervan of van het oorzakelijk verband ervan met het misdrijf waarvan de 
inverdenkinggestelde  wordt  verdacht,  maar  is  hij  gehouden zijn  bewering  omtrent  de 
schade aannemelijk te maken1; dit houdt tevens in dat hij een rechtmatig belang heeft bij  
de  vordering  tot  herstel  van  de  schade,  maar  het  volstaat  in  dat  stadium  van  de  
rechtspleging dat de beweerde rechtmatigheid geloofwaardig is. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 
63 en 67 Sv.)

1 Cass., 21 dec. 1993, A.R. P.93.1353.N, nr. 539 en 8 okt. 2002, A.R. P.02.0419.N, nr. 516.
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2º  Nu  de  onderzoeksgerechten  bij  de  regeling  van  de  rechtspleging  gehouden  zijn  te  
onderzoeken over welke feiten zij zich dienen uit te spreken en dienen na te gaan welke  
feiten voorwerp van het onderzoek waren en deze nauwkeurig moeten aanwijzen en  
omschrijven, is de kamer van inbeschuldigingstelling bij de bepaling van de kwalificatie  
die bij de feiten past, niet gehouden door deze die reeds gegeven werd, hetzij door de 
burgerlijke partij, hetzij door het openbaar ministerie op het ogenblik van het onderzoek  
of in de eindvordering, hetzij door de raadkamer. (Artt. 127, 128, 129, 130, 133, 218, 221, 
230 en 231 Sv.)

(B. T. S.)

ARREST

(A.R. P.02.0608.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 maart 2002 gewezen door 

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

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat eiser cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van de 

kamer van inbeschuldigingstelling waarbij hij, op het hoger beroep van verweer-
ster tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen;

Overwegende dat de inverdenkinggestelde dergelijk onmiddellijk cassatiebe-
roep slechts vermag in te stellen in gelijkaardige gevallen als deze waarin hij in-
gevolge artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen 
tegen de beschikking van de raadkamer;

Overwegende dat eisers niet-beperkt cassatieberoep, in zoverre dat het bestaan 
van voldoende bezwaren aanvecht, niet voldoet aan de bij artikel 135, §2, Wet-
boek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters op grond van de redenen die het arrest ver-

meldt, onaantastbaar in feite oordelen dat het verweer van eiser dat verweerster 
op de hoogte was van het bestaan van door hem bij de boedelbeschrijving niet 
vermelde activa en dat zij er mede akkoord ging dat deze niet in de inventaris 
werden opgenomen, niet geloofwaardig is;
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Overwegende dat het onderdeel geheel is gestoeld op de bijkomend door de 
appèlrechters als niet ter zake doende afgewezen onderstelling dat verweerster 
wèl op de hoogte zou zijn geweest van dat bestaan en wèl met de verzwijging er-
van zou hebben ingestemd;

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf schade 

te hebben geleden zich burgerlijke partij kan stellen voor de onderzoeksrechter 
of voor het onderzoeksgerecht; dat hij hiervoor in dat stadium van de rechtsple-
ging nog niet het bewijs dient te leveren van de schade, van de omvang ervan of 
van het oorzakelijk verband ervan met het misdrijf waarvan de inverdenkingge-
stelde wordt verdacht;

Overwegende dat hij die beweert benadeeld te zijn evenwel gehouden is zijn 
bewering omtrent de schade die hij ingevolge het misdrijf zou geleden hebben, 
aannemelijk te maken; dat dit tevens inhoudt dat hij belang heeft bij de vordering 
tot herstel van die schade;

Overwegende dat, in de regel, het belang van degene die zich voor de onder-
zoeksgerechten of de onderzoeksrechter aandient als benadeeld door een mis-
drijf, rechtmatig moet zijn; dat hij in dat stadium van de rechtspleging evenwel 
het  bewijs  daarvan niet  dient  te  leveren,  maar  dat  volstaat  dat  die  beweerde 
rechtmatigheid geloofwaardig is;

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de appèlrechters het oordeel 
dat verweerster een rechtmatig belang heeft bij haar stelling als burgerlijke partij, 
niet vermogen te laten steunen op aanwijzingen die zij als geloofwaardig aanne-
men;

Overwegende dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging 

gehouden zijn te onderzoeken over welke feiten zij zich dienen uit te spreken;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten daarom dienen na te gaan welke fei-

ten voorwerp van het onderzoek waren en deze nauwkeurig moeten aanwijzen en 
omschrijven;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij de bepaling van de 
kwalificatie die bij de feiten past, niet gehouden is door deze die reeds gegeven 
werd door hetzij de burgerlijke partij, hetzij het openbaar ministerie op het ogen-
blik van het onderzoek of in zijn eindvordering, hetzij de raadkamer;

Overwegende dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat de kamer van in-
beschuldigingstelling gebonden is door de omschrijving van de feiten door de 
raadkamer, faalt naar recht;

Overwegende dat het middel voorts aanvoert dat de appèlrechters eiser verwij-
zen voor andere feiten dan deze die het voorwerp uitmaakten van de vordering 
tot verwijzing van het openbaar ministerie;

Dat het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
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niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat de boedelbeschrijving met het oog op ver-

effening en verdeling van de huwelijksgemeenschap tot doel heeft de omvang 
van het gemeenschappelijk vermogen vast te stellen; dat de partijen aldus de ver-
plichting hebben spontaan alle bestanddelen aan te geven die deel uitmaken van 
de te verdelen goederen;

Overwegende dat de appèlrechters op grond van de feitelijke gegevens die zij 
vermelden wettig vermogen te oordelen dat de bij de eedaflegging verzwegen ac-
tiva die ingevolge het onderzoek aan het licht zijn gekomen, geen afzonderlijk 
strafbare feiten zijn, doch elementen die tot het strafbaar feit bepaald in artikel 
226 Strafwetboek, behoren;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven 

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 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Van Buggenhout, K. De Maeyer, H. Van Bavel, Brussel en L. Ver-
sluys, Leuven.

Nr. 95

2° KAMER - 11 februari 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - AANDUIDING VAN DE 
PARTIJEN - ARTIKEL 780, 2° GER.W. - TOEPASSING.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING OP 
DE STRAFVORDERING - OPGAVE VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALINGEN - PLAATS IN DE 
BESLISSING.

1º Art. 780, 2° Ger.W. is niet van toepassing op de beslissingen van strafgerechten1.

2º  Is  zonder  belang,  de  plaats  in  het  vonnis  of  het  arrest  waar  de  aanwijzing  van de  
wettelijke bepalingen waarin de feiten strafbaar worden gesteld en waarin een straf wordt  
gesteld, voorkomt2.

1 Cass., 28 sept. 1988, A.R. nr. 6715, nr. 58. 
2 Cass., 20 april 1983, A.R. nr. 2668, nr. 455. 
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(V.C. T. Ministerie van Financiën, Administratie van de BTW)

ARREST

(A.R. P.02.0670.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 maart 2002 op verzet ge-

wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
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 vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 780, 2°, Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is 

op de beslissingen van strafgerechten; 
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het recht van verdediging van een beklaagde niet wordt mis-

kend, omdat een bepaald aan hem ten laste gelegd feit het voorwerp uitmaakt 
van twee verschillende, eventueel alternatieve telastleggingen; dat de beklaagde 
aldus weet dat hij zich moet verdedigen op de twee verschillende telastleggingen 
en onder meer ook op het eventuele specifiek wettelijk vereiste bijzondere oog-
merk van deze verschillende telastleggingen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat de wetsomschrijvingen van de telastleggingen F.XIV en XV, 

G.III en IV, H.V. a) en b) 1 en 2, telkens het ter zake wettelijk vereiste oogmerk 
en/of bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden vermelden; dat de wetsom-
schrijving van de telastleggingen F.XIV en XV vermeldt dat de feiten gepleegd 
werden "met het bedrieglijk opzet de BTW te ontduiken"; dat het arrest eiser we-
gens de aldus omschreven telastleggingen schuldig verklaart;

Dat het middel dat berust op een onvolledige lezing van het arrest, niet ontvan-
kelijk is;

4. Vierde middel 
Overwegende dat de plaats in het vonnis of het arrest waar de aanwijzing van 

de wettelijke bepalingen waarin de feiten strafbaar worden gesteld en waarin een 
straf wordt gesteld,  voorkomt, zonder belang is;  dat ze zelfs,  zoals hier,  mag 
voorkomen in de omschrijving van het misdrijf; 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
5. Vijfde middel
Overwegende dat  de oorspronkelijke wetsomschrijving van de telastlegging 

G.IV vermeldde "middels de valse facturen, eveneens vermeld sub tenlasteleg-
ging A.XV"; dat het arrest de omschrijving daarentegen aanvult met "middels de 
valse facturen, eveneens vermeld sub tenlastelegging A.XV.b", met andere woor-
den beperkt;

Overwegende dat eiser geen belang heeft om tegen deze beperkende aanvul-
ling op te komen;

Dat het middel 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 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Y. Saenen, Turnhout.

Nr. 96

2° KAMER - 11 februari 2003

1º OMKOPING VAN AMBTENAREN - HANDELING VAN HET AMBT - BEGRIP.

2º OMKOPING VAN AMBTENAREN - BEDOELING VAN DE OMKOPER - 
BELANG.

3º STRAF — ZWAARSTE STRAF - HOOFD- EN BIJKOMENDE STRAFFEN BEPAALD IN TWEE 
WETTEN - RESPECTIEVE ZWAARTE VAN DE STRAFFEN - CRITERIA.

4º OMKOPING VAN AMBTENAREN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 
- GEWIJZIGDE STRAFWET - TOEPASSING.

1º De handeling van het ambt bij de omkoping die tot doel heeft het verrichten door een  
persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een rechtmatige maar niet aan betaling  
onderworpen  handeling  van  zijn  ambt  moet  vallen  binnen  de  bevoegdheid  ratione  
materiae,  loci  en  personae  van  het  uitgeoefende  ambt  en  slaat  niet  enkel  op  een  
handeling die behoort tot de eigen beslissingsbevoegdheid van de ambtenaar, maar kan  
elke handeling betreffen die kadert in zijn ambtelijke activiteit1. (Artt. 246, §1 en 247, §1, 
eerste en tweede lid Sw.)

1 Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540.
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2º Nu de beteugeling van de omkoping beoogt de venaliteit van de ambtenaar strafbaar te 
stellen, is de bedoeling van de omkoper irrelevant2. (Artt. 246 en 247 Sw.)

3º  Wanneer  twee  wetten  hoofd-  en  bijkomende  straffen  bepalen  en  de  maat  van  de  
hoofdstraffen verschilt, worden voor de bepaling van de respectieve zwaarte der straffen  
alleen de hoofdstraffen in aanmerking genomen; met de bijkomende straffen wordt enkel  
rekening gehouden indien de hoofdstraffen van dezelfde aard zijn en daarenboven een  
gelijk maximum hebben3.

4º Nu de bestraffing van het vroegere art. 246, eerste lid Sw. milder is dan deze van de  
(nieuwe) artt. 246, §1, 247, §1, eerste en tweede lid en 252 Sw. is de oudere mildere  
strafwet  toepasselijk  op  de  onder  gelding  van  die  wet  gepleegde  misdrijven  met  de  
daarbij  horende bijzondere verbeurdverklaring van het vroegere, thans opgeheven art.  
253 Sw.. (Art. 7.1 E.V.R.M.; art. 2, tweede lid Sw.)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0734.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 maart 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser Willy Lambrecht stelt geen middel voor.
De eiser Luc De Coster stelt in een memorie drie middelen voor. Die middelen 

zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 246, eerste lid van het Strafwetboek, zoals van toepassing voor de vervanging 

ervan bij artikel 4, §2 van de Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van cor-
ruptie, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999, in werking getreden op 2 
april 1999;

- Artikelen 246, § 1, 247, § 1, tweede lid, en 252 van het Strafwetboek, zoals ingevoerd 
door de Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999 en in werking getreden op 2 april 1999.

Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing verklaart eiser schuldig aan de tenlastelegging B3, zoals subsi-

diair heromschreven, met name passieve omkoping door het vragen of aannemen van een 
aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor het stellen van een 
rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt. Wegens dit feit 
wordt eiser veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 3 maanden met uitstel en een 
geldboete van 991,57 euro op grond van de volgende motieven:

"Tenlastelegging B3 subsidiair.

2 Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.
3 Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr. 9379, nr. 375. 
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Uit de beoordelingsgegevens van het strafdossier en uit het onderzoek alhier door het 
[hof van beroep], is deze tenlastelegging, zoals heromschreven, in hoofde van [eiser] be-
wezen geworden, gelet op de motivering hiervoor bij vierde beklaagde onder tenlasteleg-
ging C3 subsidiair" (bestreden arrest, blz. 65 in fine en 66).

De bestreden beslissing verwijst derhalve naar de redengeving zoals weergegeven bij 
de bespreking van de tenlastelegging C3 subsidiair lastens vierde beklaagde:

"Tenlastelegging C3 subsidiair.
Uit de beoordelingsgegevens van het strafdossier en uit het onderzoek alhier door het 

[hof van beroep], is deze tenlastelegging, zoals heromschreven, in hoofde van de beklaag-
de bewezen geworden.

Aanvankelijk verklaarde vierde beklaagde (kaft 17, stuk 37 en volgende) dat hij voor de 
werken die hij had uitgevoerd aan de villa van [eiser] een normale winstmarge had geno-
men, geen speciaal lage prijs had gemaakt en ook niet tegen kostprijs had gewerkt. Tevens 
zou [eiser] voor alle werken die bij hem waren uitgevoerd betaald hebben. 

Vierde beklaagde stelde dat [eiser] leidend ambtenaar was voor de onderhoudswerken 
91-92 die hij met zijn firma voor de onbevaarbare waterlopen uitvoerde, ook voor deze in 
1989 en mogelijks 1988.

Uit de volgende verklaring van vierde beklaagde (kaft 17, stuk 44) blijkt dat er één fac-
tuur bestond inzake het bouwen van de villa van [eiser] nl. gedateerd 26/07/1992 voor een 
bedrag van 1.279.500 frank excl. BTW, betaald op 04/03/93 voor 829.003 frank en op 
14/04/93 voor 700.000 frank.

Er wordt hem opmerkzaam gemaakt dat de optelling van de bedragen neerkomt op een 
bedrag van 1.454.500 frank excl. BTW, hetgeen vierde beklaagden als een rekenfout om-
schrijft en zegt het verschil van 175.000 frank plus BTW alsnog te zullen vorderen.

Hij geeft toe dat er na factuurdatum nog werken zijn uitgevoerd, nl. voetpad en oprit 
met betonklinkers en elektriciteitsrekening maart 1993 ten belope van 62.614 frank. De 
klinkers zou hij  alsnog factureren en de elektriciteitsrekening zou hij  sterk onderschat 
hebben. Voor het opmaken van de factuur was volgens hem overeengekomen dat deze tot 
1,5 miljoen frank kon oplopen. Vierde beklaagde stelde dat hij de werken aan het pomp-
gemaal te Nieuwpoort uitvoerde voor de Landelijke Waterdienst te Brugge waarbij [eiser] 
leidend ambtenaar was. 

[Eiser] verklaarde (kaft 17, stuk 54, e.v.) dat hij beroep deed op vierde beklaagde omdat 
hij geen andere aannemer vond. Hij stelde dat vierde beklaagde deze werken aan gunstige 
voorwaarden wilde  uitvoeren als  dank voor  de vlotte samenwerking op de werken te 
Nieuwpoort waardoor hij volgens zijn zeggen veel geld had gespaard. Hij verklaarde dat 
[eiser] dat al lang verdiend had. De werken begonnen in augustus 91 en waren ongeveer 
in december 1991 gedaan. Aanvankelijk wenste vierde beklaagde geen betaling en uitein-
delijk werd overeengekomen dat [eiser] een ontwerp van factuur zou maken, niet boven 
de 1,5 miljoen frank. [Eiser] maakte een dusdanig ontwerp dat volledig door vierde be-
klaagde in zijn factuur werd overgenomen. 

[Eiser] verklaarde dat hij bij het opmaken van het ontwerp wist dat het normale factuur-
bedrag hoger was dan 1,5 miljoen frank, hij schatte 2 miljoen frank, maar dat hij van vier-
de beklaagde niet hoger mocht gaan.

Aannemer D. C. kwam zijn oprit en terras leggen en zei hem dat een prijsakkoord gere-
geld was met vierde beklaagde.

Niettegenstaande hij de woning betrok in november 92 heeft hij de werfaansluiting van 
vierde beklaagde inzake elektriciteit verder gebruikt voor 71.066 frank. Hij heeft die reke-
ning nooit betaald.
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In zijn volgende verklaring (kaft 17 stuk 61 e.v.) verduidelijkte [eiser] nog dat vierde 
beklaagde de werken aan zijn villa effectief uitvoerde in de tweede helft van 1991 waarbij 
er steeds twee werknemers van vierde beklaagde aanwezig waren.

Inzake aannemer D. C. verklaarde [eiser] nog dat deze zei dat hij zich voor de prijsof-
ferte in verbinding moest stellen met vierde beklaagde. Na de uitvoering der werken vroeg 
hij aan D. C. om hem de factuur op te sturen doch hij kan zich niet meer herinneren wat 
de reactie was van D. C.. 

A. zei hem dat het wel in orde zou komen met die factuur en verder had hij niet meer 
aangedrongen op enige factuur noch bij D. C. noch bij vierde beklaagde.

Naar de beoordeling van het [hof van beroep] staat het vast, gelet op de hiervoor ver-
melde feitelijke gegevens, dat vierde beklaagde dergelijke voordelen aan [eiser] geschon-
ken heeft teneinde binnen zijn ambt als leidend ambtenaar van de werken die de firma van 
de vierde beklaagde uitvoerde eveneens voordelen te ontvangen inzake vlotte goedkeuring 
van ingediende vorderingsstaten en oplevering van werken waardoor hijzelf  financieel 
voordeel bekwam. Naar de beoordeling van het [hof van beroep] is de verklaring van [ei-
ser] zoals hiervoor aangehaald (kaft 17 stuk 54 e.v.) geloofwaardig waar hij stelt dat vier-
de beklaagde hem wenste te danken voor de vlotte samenwerking op de werken te Nieuw-
poort waardoor hij veel geld had bespaard en [eiser] dat al lang verdiend had.

Naar de beoordeling van het [hof van beroep] heeft de vierde beklaagde met deze be-
doeling de villa van [eiser] tegen een veel te lage prijs gebouwd en heeft [eiser] dit aanbod 
ook wetens en willens aanvaard.

[Eiser] kan niet ernstig voorhouden dat hij dat allemaal niet zou gewild hebben, terwijl 
hij wel zelf zijn eigen factuur heeft opgemaakt voor een bedrag waarvan hij zelf verklaar-
de dat hij wist dat het onder de normale kostprijs lag, en daarenboven de werfaansluiting 
voor elektriciteit van vierde beklaagde is blijven gebruiken én tevens aanvaard heeft dat 
vierde beklaagde [...] door een derde aannemer zijn terras en oprit liet aanleggen.

Naar de beoordeling van het [hof van beroep] staat het vast dat [eiser] wetens en wil-
lens al deze voordelen van vierde beklaagde aan zijn villa aanvaard heeft (en zelfs actief 
aan meegewerkt heeft door zelf zijn eigen factuur op te maken) teneinde zich als leidend 
ambtenaar voor de door de firma van vierde beklaagde uit te voeren werken en/of uitge-
voerde werken dermate soepel op te stellen dat vierde beklaagde daardoor financieel voor-
deel bekwam.

Naar de beoordeling van het [hof van beroep] is de berekening van het voordeel dat [ei-
ser] aldus bekomen heeft aan zijn villa (kaft 17 stukken 90-91-92) correct gebeurd en kan 
dit bedrag weerhouden worden" (bestreden arrest, blz. 60 tot en met 63).

Grieven
Het hof van beroep oordeelt dat uit het onderzoek ter terechtzitting de tenlastelegging 

B3 subsidiair zoals heromschreven in hoofde van eiser bewezen is geworden. 
Meer bepaald oordelen de appèlrechters dat  eiser  een aantal  voordelen,  geschonken 

door vierde beklaagde A. heeft aanvaard teneinde binnen zijn ambt als leidend ambtenaar 
van de werken die de firma van de vierde beklaagde uitvoerde eveneens voordelen te ont-
vangen inzake vlotte goedkeuring van ingediende vorderingsstaten en oplevering van wer-
ken waardoor vierde beklaagde financieel voordeel bekwam. De appèlrechters oordelen 
dat vierde beklaagde met deze bedoeling de villa van eiser tegen een veel te lage prijs 
heeft gebouwd en dat eiser dit aanbod ook wetens en willens heeft aanvaard.

Meer bepaald met betrekking tot de door eiser beweerdelijk verrichte rechtmatige doch 
niet aan betaling onderworpen handeling oordelen de appèlrechters dat eiser wetens en 
willens al deze voordelen van vierde beklaagde aan zijn villa aanvaard heeft "teneinde 
zich als leidend ambtenaar voor de door de firma van vierde beklaagde uit te voeren wer-
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ken en/of uitgevoerde werken dermate soepel op te stellen dat vierde beklaagde daardoor 
financieel voordeel bekwam" (bestreden arrest, blz. 64, tweede alinea).

De bewezenverklaring van de tenlastelegging van passieve corruptie vereist zowel on-
der de oude als onder de nieuwe wetgeving de vaststelling door de appèlrechters van het 
bestaan van een rechtmatige doch niet aan betaling onderworpen handeling van het ambt.

Hoewel stappen en interventies van een ambtenaar voldoende kunnen zijn en het even-
min vereist is dat de betrokken ambtenaar de bevoegdheid heeft om alleen de handeling te 
verrichten waartoe men hem heeft verzocht, is het duidelijk dat er geen omkoping kan zijn 
indien de gevraagde handeling buiten de bevoegdheid van de ambtenaar valt.

De appèlrechters stellen in feite en derhalve onaantastbaar vast  dat eiser een aantal 
voordelen heeft aanvaard doch dat zulks enkel de bedoeling had dat eiser zich met betrek-
king tot de door vierde beklaagde uit te voeren of uitgevoerde werken dermate soepel zou 
opstellen en dat vierde beklaagde daardoor een financieel voordeel zou bekomen.

De appèlrechters stellen weliswaar vast dat de betrokken voordelen werden verleend 
teneinde eiser ertoe te bewegen "zich soepel op te stellen" doch duiden geen positieve 
handeling aan die kan worden beschouwd als een rechtmatige doch niet aan betaling on-
derworpen handeling van het ambt van eiser.

Het "zich soepel opstellen" is terzake onvoldoende precies.
De appèlrechters vermochten aldus uit hun feitelijke vaststelling dat eiser zich omwille 

van de verleende voordelen soepel heeft opgesteld niet af te leiden dat eiser een rechtmati-
ge, doch aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt heeft gesteld.

Aldus verantwoorden de appèlrechters hun beslissing dat de tenlastelegging B3 subsidi-
air bewezen is niet naar recht en schenden zij de artikelen 246, eerste lid van het Strafwet-
boek zoals van toepassing voor de vervanging ervan door de Wet van 10 februari 1999 en 
de artikelen 246, § 1, 247, § 1, tweede lid, en 252 van het Strafwetboek.

2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 7.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij Wet van 
13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1945, err. B.S., 29 juni 1961j);

- Artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek;
- Artikel 253 van het Strafwetboek, zoals van kracht voor de opheffing bij artikel 4, §3 

van de Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999 en in werking getreden op 2 april 1999.

Aangevochten beslissing
Het hof van beroep bevestigt het bestreden vonnis behoudens enkele wijzigingen, die 

vanaf bladzijde 73 van het bestreden arrest worden aangegeven.
Met betrekking tot  de door de eerste rechter uitgesproken verbeurdverklaring wordt 

door de appèlrechters enkel beslist dat de bijzondere verbeurdverklaring bevestigd wordt 
doch dient begroot te worden op 22.761,04 euro (bestreden arrest, blz. 75).

Voor het overige beslissen de appèlrechters in het algemeen nopens de bijzondere ver-
beurdverklaringen en meer specifiek ten aanzien van eiser enkel dat de eerste rechter oor-
deelkundig statueerde (bestreden arrest, blz. 72, eerste lid).

De eerste rechter veroordeelde eiser op grond van het vroegere artikel 253 van het 
Strafwetboek tot de bijzondere verbeurdverklaring lastens het vermogen van eiser van de 
waarde van het door de omkopers gegevene, met name 918.178 frank en heeft bevolen dat 
deze gelden ter beschikking zullen gesteld worden van de Stad Brugge onder verplichting 
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om het aan de godshuizen of aan het bureel van weldadigheid, al naar de behoeften van 
die instellingen te overhandigen (vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge, blz. 
29).

Met  betrekking  tot  deze verbeurdverklaring oordelen  de appèlrechters  enkel  dat  zij 
dient te worden begroot op 22.761,04 euro.

De appèlrechters bevestigen integraal het bestreden vonnis met betrekking tot de bevo-
len verbeurdverklaring ten voordele van de Stad Brugge.

Door de integrale bevestiging van de beslissing van de eerste rechter nopens de ver-
beurdverklaring ten voordele van de Stad Brugge moet worden aangenomen dat de appèl-
rechters op dezelfde rechtsgrond eiser tot verbeurdverklaring van het voormelde bedrag 
veroordelen.

Grieven
De verbeurdverklaring, zoals destijds bepaald in artikel 253 van het Strafwetboek, werd 

bij wet van 10 februari 1999 afgeschaft zodat artikel 253 van het Strafwetboek op de dag 
van de uitspraak van het bestreden arrest niet meer bestaat.

Sedert voormelde wet van 10 februari 1999 is in geen enkele bijzondere vorm van ver-
beurdverklaring voor het misdrijf van omkoping voorzien.

Door de afschaffing van artikel 253 van het Strafwetboek blijft enkel de mogelijkheid 
tot verbeurdverklaring bestaan overeenkomstig artikel 42, 3° van het Strafwetboek.

Deze verbeurdverklaring verschilt evenwel in grote mate van de vroegere verbeurdver-
klaring op grond van artikel 253 van het Strafwetboek. Vooreerst geschiedt de verbeurd-
verklaring overeenkomstig artikel 2, 3° van het Strafwetboek ten voordele van de Belgi-
sche Staat en niet ten voordele van één bepaalde gemeente.

Bovendien was de verbeurdverklaring op grond van artikel 253 van het Strafwetboek 
een verplichte verbeurdverklaring terwijl de verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 
3° van het Strafwetboek facultatief is.

Hieruit volgt enerzijds dat de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot corruptie op 
het vlak van de bijkomende straf van verbeurdverklaring als een mildere strafwet overeen-
komstig artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek dient te worden aangezien en, ander-
zijds, dat sedert de inwerkingtreding van de Wet van 10 februari 1999 geen enkele wette-
lijke basis meer bestaat om het door de omkoper gegeven bedrag verbeurd te verklaren ten 
voordele van een bepaalde gemeente.

Door de door de eerste rechter genomen beslissing tot verbeurdverklaring op grond van 
een bij de uitspraak van het bestreden arrest niet bestaand wetsartikel te bevestigen, ver-
oordelen de appèlrechters eiser tot een straf waarvoor geen wettelijke grondslag meer be-
staat, minstens een straf die zwaarder is dan de straf ten tijde van de uitspraak bepaald. 
Bovendien vermochten de appèlrechters geenszins het verbeurd verklaarde bedrag toe te 
wijzen aan de Stad Brugge.

Aldus verantwoorden de appèlrechters hun beslissing tot bevestiging van de door de 
eerste rechter uitgesproken verbeurdverklaring niet naar recht en schenden zij de artikelen 
7.1 EVRM en de artikelen 2, tweede lid, en 253 (oud) van het Strafwetboek.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek;
- Artikel 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechte-

lijke geldboeten.
Aangevochten beslissing
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De appèlrechters veroordelen eiser wegens het bewezen verklaarde feit B3 subsidiair 
ondermeer tot een geldboete van 991,57 euro. Dit bedrag werd door de appèlrechters be-
komen door een geldboete van 200 frank te verhogen met 1990 opdeciemen, aldus ge-
bracht op 40.000 frank en te delen door de coëfficiënt 40,3399 (bestreden arrest, blz. 74 in 
fine en 75, eerste lid).

Grieven
Uit het bestreden arrest blijkt dat de appèlrechters de aan eiser opgelegde geldboete van 

200 frank verhogen met 1990 opdeciemen.
Ingevolge artikel 1 van de Wet van 24 december 1993 worden met ingang van 1 januari 

1995 de geldboeten verhoogd met 1.990 deciemen.
Deze verhoging is enkel van toepassing voor geldboeten uitgesproken wegens feiten 

gepleegd na de inwerkingtreding van deze wet, met name na 1 januari 1995.
Het oorspronkelijk aan eiser ten laste gelegde feit B3 subsidiair, situeerde dit feit "op 

diverse tijdstippen in de periode van juli 1991 tot en met 26 juni 1992" (bestreden arrest, 
blz. 8)

De appèlrechters hebben deze tenlastelegging B3 subsidiair heromschreven in het licht 
van de nieuwe wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie doch 
hebben de feiten in de tijd niet anders gesitueerd (bestreden arrest, blz. 22).

Ook bij de beoordeling van deze aan eiser verweten tenlastelegging worden de feiten in 
de tijd niet anders gesitueerd (bestreden arrest, blz. 65 in fine en 66, met verwijzing naar 
blz. 60 tot en met blz. 63).

Derhalve dient te worden aangenomen dat ook door de appèlrechters de tenlastelegging 
B3 werd gesitueerd in de periode van juli 1991 tot en met 26 juni 1992, derhalve vóór de 
inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1993 en de verhoging van de opdeciemen 
met ingang van 1 januari 1995.

Nu de appèlrechters bij de bepaling van de aan eiser opgelegde geldboete rekening hou-
den met een verhoging van deze geldboete met 1.990 deciemen en de lastens eiser bewe-
zen verklaarde feiten worden gesitueerd in de periode van juli 1991 tot en met 26 juni 
1992, derhalve vóór de inwerkingtreding van de wet die de opdeciemen brengt op 1.990, 
verantwoorden de appèlrechters hun beslissing niet naar recht en schenden zij artikel 2, 
tweede lid van het Strafwetboek en artikel 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de omkoping die tot doel heeft het verrichten door een per-

soon die een openbaar ambt uitoefent, van een rechtmatige maar niet aan beta-
ling onderworpen handeling van zijn ambt, vroeger omschreven in artikel 246, 
eerste lid, Strafwetboek, thans, na de inwerkingtreding van de wet van 10 februa-
ri 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, in de artikelen 246, § 1, en 247, 
§ 1, eerste en tweede lid, Strafwetboek, een bepaalde handeling van het ambt on-
derstelt;

Overwegende dat, hoewel de handeling van het ambt moet vallen binnen de 
bevoegdheid ratione materiae, loci en personae van het uitgeoefende openbaar 
ambt, ze niet enkel slaat op een handeling die behoort tot de eigen beslissingsbe-
voegdheid van de ambtenaar, maar elke handeling kan betreffen die kadert in de 
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ambtelijke activiteit van de betrokkene; 
Overwegende dat de vermelde vorm van omkoping beoogt de venaliteit van de 

ambtenaar strafbaar te stellen; dat hierbij de bedoeling van de omkoper irrelevant 
is; 

Overwegende dat uit de in het middel aangehaalde overwegingen van het ar-
rest blijkt dat de appèlrechters de verrichte "goedkeuring van ingediende vorde-
ringsstaten  en  oplevering  van werken" aangeven  als  de bepaalde  rechtmatige 
maar niet aan betaling onderworpen handeling van eisers ambt;

Overwegende dat de overweging van het arrest dat de omkoping tot doel had 
eiser te bewegen "zich soepel op te stellen", overtollig is ten aanzien van het be-
wezen verklaren van het misdrijf;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 7.1 EVRM, en artikel 2, tweede lid, Straf-

wetboek, indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;

Overwegende dat om de zwaarte van de correctionele straffen te bepalen in de 
regel enkel de hoofdstraffen in aanmerking komen en niet de bijkomende straf-
fen; dat met de bijkomende straffen enkel rekening wordt gehouden, indien de 
hoofdstraffen van dezelfde aard zijn en daarenboven een gelijk maximum heb-
ben; 

Overwegende dat de bestraffing van het vroegere artikel 246, eerste lid, Straf-
wetboek milder is dan deze van de artikelen 246, § 1, 247, § 1, eerste en tweede 
lid, en 252 Strafwetboek; dat de vroegere wet inderdaad slechts een maximum 
hoofdgevangenisstraf  van  zes  maanden  bepaalde,  terwijl  de  nieuwe  wet  een 
maximum hoofdgevangenisstraf van twee jaar bepaalt;

Overwegende dat derhalve de oudere mildere strafwet toepasselijk is met de 
daarbij horende bijzondere verbeurdverklaring van het vroegere, thans opgehe-
ven artikel 253 Strafwetboek;

Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters het  bewezen verklaarde feit B.3 situeren 

"op diverse tijdstippen in de periode van 1 juli 1991 tot en met 26 juni 1992"; dat 
ze evenwel 1990 opdeciemen toepassen welke ingevolge artikel 1 Programma-
wet 24 december 1993 slechts van toepassing zijn op de feiten gepleegd vanaf 1 
januari 1995;

Overwegende dat  de appèlrechters  wegens het  bewezen verklaarde feit  B.3 
subsidiair (aangenomen omkoping betreffende een rechtmatige maar niet aan be-
taling onderworpen handeling van zijn ambt) 890 opdeciemen hadden moeten 
toepassen welke ingevolge artikel 48 van de wet houdende begrotingsbepalingen 
20 juli 1991 van toepassing waren op de feiten gepleegd vanaf 11 augustus 1991, 
tot ze gebracht werden op 990 opdeciemen ingevolge artikel 162 van de wet 26 
juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, van toepassing op de feiten 
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gepleegd vanaf 10 juli 1992; 
Dat het middel gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de deciemen op de strafrechtelijke 

geldboeten, gewijzigd bij artikel 1 Programmawet 24 december 1993.
Overwegende dat  de appèlrechters  eiser  veroordelen wegens de vermengde 

feiten A.1, A.I.13, A.I.14, A.I.15, AII (valsheden in geschrifte en gebruik) en B.4 
in hoofdorde (omkoping om een misdaad of een wanbedrijf te plegen); dat ze de 
laatste bewezen verklaarde feiten situeren op 23 juni 1994; dat ze evenwel 1990 
opdeciemen toepassen welke ingevolge artikel  1 Programmawet 24 december 
1993 slechts van toepassing zijn op de feiten gepleegd vanaf 1 januari 1995;

Overwegende dat op grond van de bewezen verklaarde feiten de appèlrechters 
1490 opdeciemen hadden moeten toepassen welke ingevolge artikel 1 Program-
mawet 24 december 1993 van toepassing waren op de feiten gepleegd vanaf 1 ja-
nuari 1994, tot ze gebracht werden op 1990 opdeciemen ingevolge artikel 1 Pro-
grammawet 24 december 1993;

Overwegende dat, uitgenomen wat de toegepaste opdeciemen betreft, de sub-
stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het arrest in zoverre het aan de eiser W. L. opgelegde geldboete ver-

hoogt met meer dan 1490 opdeciemen en in zoverre het aan de eiser L. D. C. op-
gelegde geldboete verhoogt met meer dan 890 opdeciemen;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt elk van de eisers in negen tiende van de kosten van hun cassatie-

beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond tot verwijzing bestaat.

11 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 97

2° KAMER - 11 februari 2003

STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - TOEPASSING.

Uit de samenhang van §1 en §3 van art.  37ter  Sw. volgt dat indien de beklaagde een 
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werkstraf vraagt, de rechter de bepalingen van art. 37ter, §3 Sw. alleen moet naleven 
indien de beklaagde de werkstraf als hoofdstraf vraagt.

(F. T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1585.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 22 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser D.-M. F. stelt geen middel voor.
De eiser R. N. stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van R. N.
Overwegende dat artikel 37ter, § 1, eerste lid, eerste zin, Strafwetboek, bepaalt 

dat indien een feit van die aard is om door een politiestraf of een correctionele 
straf gestraft te worden, de rechter als hoofdstraf een werkstraf kan opleggen;

Dat uit die bepaling volgt dat een werkstraf enkel als hoofdstraf kan worden 
opgelegd of gevraagd;

Overwegende dat artikel 37ter, § 3, eerste lid, Strafwetboek, de formaliteiten 
bepaalt die moeten worden nageleefd indien de rechter een werkstraf overweegt, 
het openbaar ministerie er een vordert of de beklaagde er een vraagt;

Overwegende dat uit de samenhang van § 1 en § 3 van voornoemd artikel 37-
ter, Strafwetboek, volgt dat, indien de beklaagde een werkstraf vraagt, de bepa-
lingen van artikel 37ter, § 3, Strafwetboek, alleen moeten worden nageleefd in-
dien de beklaagde die werkstraf als hoofdstraf vraagt;

Overwegende dat eiser voor de appèlrechters in zijn conclusie heeft gevraagd 
"de mogelijkheden te onderzoeken om de strafmaat zodanig te bepalen dat hij 
geen effectieve gevangenisstraf meer dient te ondergaan", en heeft aangevoerd 
dat hij "bereid (is) om zich aan gelijk welke probatiemaatregel te onderwerpen" 
en tevens "om overeenkomstig de wet van 17.04.2002 zich te onderwerpen aan 
een werkstraf";

Dat hij heeft geconcludeerd "een gevangenisstraf op te leggen waarbij het ef-
fectief gedeelte beperkt wordt tot de ondergane voorhechtenis, eventueel gekop-
peld aan probatiemaatregel en/of een werkstraf";

Overwegende dat eiser aldus niet heeft gevraagd een werkstraf als hoofdstraf 
op te leggen zodat de appèlrechters geen toepassing dienden te maken van de 
formaliteiten van artikel 37ter, § 3, Strafwetboek;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet 
zijn gewezen; 

C. Beslissing tot onmiddellijke aanhouding van D.-M. F.
Overwegende dat tengevolge van de hierna uit te spreken verwerping van het 

cassatieberoep van D.-M. Fl., diens cassatieberoep tegen de beslissing tot onmid-
dellijke aanhouding zonder bestaansreden is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF, 
Verwerpt de cassatieberoepen; 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 98

2° KAMER - 12 februari 2003

1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAALRECHTELIJKE 
MISDAAD - VOORWAARDE VOOR VERVOLGING.

2º ONSCHENDBAARHEID - ONSCHENDBAARHEID VAN RECHTSMACHT - 
MISDAAD VAN GENOCIDE.

3º ONSCHENDBAARHEID - ONSCHENDBAARHEID VAN RECHTSMACHT - 
ERNSTIGE SCHENDING VAN INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - GEVOLG.

1º De internationaalrechtelijke misdaden, bedoeld in de Wet 16 juni 1993, als gewijzigd bij  
die van 10 feb. 1999, houden geen verband met de inhoud van hoofdstuk II V.T.Sv., en  
zijn  dus  geen misdrijven  die  volgens  de  wet  alleen vervolgd  kunnen  worden als  de  
inverdenkinggestelde,  die  deze  buiten  het  grondgebied  gepleegd  heeft,  in  België  is  
gevonden1. (Art. 7 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken 
op de Internationale Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende 
Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen, gewijzigd bij wet 10 feb. 1999)

2º  Uit  de  samenlezing  van  de  artt.  IV  en  VI,  Verdrag  inzake  de  Voorkoming  en  de  
Bestraffing  van  Genocide,  blijkt  dat  de  vrijstelling  van  rechtsvervolging  die  een  
regeringshoofd in functie geniet, uitgesloten is in geval van vervolging voor de in art. VI  
opgesomde  rechtscolleges,  d.w.z.  de  bevoegde rechtbanken  van de  Staat  op  wiens  
grondgebied de daad is gepleegd of voor de internationale strafrechtbank, maar niet is 
uitgesloten wanneer die persoon gebracht wordt  voor de rechtbanken van een derde 
Staat die zich een bevoegdheid toe-eigent die door het internationale verdragsrecht niet  
is  voorzien.  (Artt.  IV  en  VI  Verdrag  inzake  de  Voorkoming  en  de  Bestraffing  van 
Genocide, goedgekeurd bij de Wet 26 juni 1951)

1 Zie, wat dat punt betreft, de tegengestelde conclusie van het O.M.
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3º De onschendbaarheid die verbonden is aan de officiële hoedanigheid van een persoon,  
leidt niet tot strafrechtelijke ontoerekenbaarheid t.a.v. internationaalrechtelijke misdaden, 
zoals  ze  opgesomd  worden  in  de  Wet  16  juni  1993  betreffende  de  bestraffing  van 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. (Art. 5, §3 Wet 16 juni 1993 
betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van 
Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die 
Verdragen)

(H. e.a. T. S. e.a.)

Conclusie  van de h.  Jean du Jardin,  procureur-generaal  bij  het  Hof  van Cassatie  
(vertaling):

Het procesrecht, meer bepaald de voorwaarden voor het vervolgen wegens feiten die 
door een vreemdeling in het buitenland zijn gepleegd.

De lege lata moet verwezen worden naar de volgende wettelijke bepalingen:
Art. 4 Sw.: de wet bepaalt de gevallen waarin een feit, dat door een vreemdeling buiten 

het grondgebied van het Rijk is gepleegd, in België kan worden gestraft.  Dit is een pro-
bleem van materieel strafrecht, waarbij bepaald wordt welke misdrijven in België gestraft 
kunnen worden.

Art. 12, tweede lid G.W.: de wet moet de vormen bepalen waarbinnen de vervolging 
kan worden ingesteld. Die kwestie houdt verband met het procesrecht.

Hoofdstuk  II  V.T.Sv.,  getiteld  “Strafvordering  wegens  misdaden  of  wanbedrijven 
buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd”, dat een art.  12 bevat,  waarin bepaald 
wordt dat de vervolging, behoudens de in dat hoofdstuk vermelde uitzonderingen, alleen 
zal plaatsvinden als de inverdenkinggestelde in België wordt gevonden.

De W. 16 juni 1993, gewijzigd bij de W. 10 feb. 1999, betreffende de bestraffing van 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Die wet is door de wetgever gewenst en opgevat als een bijzondere wet2 die aan de Bel-
gische strafrechter een universele bevoegdheid toekent3.

Ze strekt ertoe het strafrechtelijke luik van de vier internationale Verdragen van Genève 
van 1949 en van het Protocol, goedgekeurd te Genève in 1977, in het intern recht om te 
zetten4. Ze is aangevuld door de W. 10 feb. 1999, door de omzetting, in het intern recht, 
van het strafrechtelijke luik van het Internationaal Verdrag inzake de Voorkoming en de 
Bestraffing van Genocide. Die wetten zijn vervolgens nader omschreven in de wet van 25 
mei  2000  houdende  instemming  met  het  Statuut  van  Rome  van  het  Internationaal 
Strafgerechtshof.

Er  moet  worden  vastgesteld  dat  die  verdragen  het  beginsel  van  de  universele 

2 Gedr.  St. Senaat,  zitting  1990-1991,  30  april  1991  –  nr.  1317-1(1990-1991),  Memorie  van 
Toelichting, blz. 2–3; Gedr. St. Senaat, zitting (1990–1991), 27 okt. 1992, nr. 481-2 (B.Z. 1991–
1992), Aanvullend verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de h. LOONES, blz. 
7.
3 Gedr. St. Senaat, 1990–1991, 30 april 1991 – nr. 1317–1 (1990–1991), Memorie van toelichting, 
blz. 15;  Gedr. St. Senaat, zitting (1990-1991), 22 dec. 1992, nr. 481–5 (B.Z. 1991–1992), Verslag 
namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de h. LOONES, blz. 11.
4 De artt. 49 (I), 50 (II), 129 (III) en 146 (IV) van de Verdragen van Genève van 1949 bepalen dat 
« (…) Iedere Hoge Verdragsluitende Partij verplicht (is) personen die ervan verdacht worden een der 
ernstige inbreuken op dit Verdrag te hebben gepleegd (…) op te sporen en hen, ongeacht hun natio-
naliteit, voor haar eigen gerechten (moet) brengen. Zij kan hen ook, indien zij daaraan de voorkeur 
geeft, en overeenkomstig de bepalingen van haar eigen wetgeving, ter berechting overleveren aan een 
andere bij de vervolging belang hebbende Hoge Verdragsluitende partij, mits deze Verdragsluitende 
Partij  een met  voldoende bewijzen gestaafde  telastlegging (…) tegen de  betrokken personen in-
brengt”. 
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bevoegdheid hebben vooropgesteld, zonder de toepassing ervan te regelen.
Het beginsel van universele bevoegdheid of van universaliteit:
Krachtens dat beginsel mag de vervolging worden ingesteld, ongeacht de nationaliteit 

van de vermoedelijke dader en de plaats waar het misdrijf is gepleegd, zonder dat enige 
bijzondere formaliteit is vereist (geen aanklacht, geen officiële kennisgeving)5, en onge-
acht een mogelijk verzoek tot uitlevering.

De Belgische wetgever onderschreef aldus in 1993 het internationaal beginsel ‘aut de-
dere, aut judicare’, zoals het voortvloeide uit de Verdragen van Genève van 19496, en 
waarvan het universaliteitsbeginsel het resultaat is7.

Aut dedere, aut judicare – de draagwijdte van de verplichting.
De toepassing van het beginsel van de universele bevoegdheid, die uitgedrukt wordt 

door de zegswijze “Ubi te invenero, ibi te judicabo (waar ik je zal vinden, daar zal ik je 
berechten)”,  impliceert  traditiegetrouw  drie  voorwaarden:  de  mogelijkheid  om  de 
vervolgingen in te stellen, de bevoegdheid van de wet van de judex of van het forum 
deprehensionis, en, bovenal, het nakomen van de verplichting aut dedere, aut judicare, die 
beschouwd wordt als een internationaal gewoonterechtelijk beginsel.

De evolutie binnen het verdragsrecht wordt gekenmerkt door het bevestigen, of zelfs 
het bekrachtigen van die alternatieve verplichtingen, waarnaar overigens meer en meer 
verwezen wordt in de internationale verdragen8.

De  bestanddelen  van  dat  alternatief  mogen  evenwel  niet  als  onsplitsbaar  worden 
beschouwd, aangezien het ene niet noodzakelijkerwijs een voorwaarde voor het andere 
vormt. Men hoeft zich dus niet te bevinden in de toestand van een dedere – d.w.z. een 
verzoek  tot  uitlevering  –  opdat  de  vraag  van  het  judicare  rijst.  Te  dezen  heeft  het 
probleem alleen betrekking op het judicare.

Men kan overigens moeilijk inzien hoe een onvoorwaardelijke universele bevoegdheid 
verzoend kan worden met de naleving van de door het internationale recht opgelegde 
voorwaarden.  Dat  is  wat  een  deskundige  op  dat  gebied,  professor  Verhoeven,  erover 
denkt: “Au minimum (la compétence universelle) paraît bien, en l'absence de conventions 
particulières,  imposer  quelque  rattachement  de  la  personne  poursuivie  ou  de  l'acte 
incriminé, avec l'Etat poursuivant, conformément à une perspective classique”9.

5 Gedr.  St. Senaat,  zitting  1990-1991,  30  april  1991  –  nr.  1317-1(1990–1991),  Memorie  van 
Toelichting, blz. 15.
6 Gedr.  St. Senaat,  zitting  1990-1991,  30  april  1991  –  nr.  1317-1(1990–1991),  Memorie  van 
Toelichting, blz. 15.
7 Dictionnaire de droit international pénal,  ANNE-MARIE LA ROSA,  lid van de Balie van Québec, 
Juriste  bij  het  “Bureau  international  du  Travail”,  gewezen  referendaris  bij  de  Kamers  van  het 
Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië Dictionnaire de droit international pénal –  
Termes  choisis,  1999,  Publications  de  l’Institut  Universitaire  de  Hautes  Etudes  Internationales- 
Genève, vii.-1998. Volgens het voorwoord van A. CASSESE, gewezen Voorzitter van het Internationaal 
Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, is dat woordenboek het resultaat van gedetailleerde op-
zoekingen, die kunnen “contribuer à la mise en œuvre effective d’une répression internationale des 
violations graves de droit international humanitaire”, verb. Aut dedere, aut judicare blz. 1 tot 5, inz. 
blz.4; zie ook Dictionnaire de Droit international public, onder de leiding van J. SALMON, voorwoord 
van G. GUILLAUME, Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, Bruylant, 2001,  verb. Aut dedere,  
aut judicare , blz. 109-110, inz. blz.110.
8 E. DAVID, “Eléments de droit pénal international, dl. II - Le contenu des infractions internationales”, 
Presses universitaires de Bruxelles (1999); - Arrêt Yerodia, verklaring van rechter M. RANJEVA, blz. 
13;  zie ook infra:  P.  GAETA,  Les règles internationales  sur les critères de compétence des juges 
nationaux, blz. 205-207.
9 J. VERHOEVEN, “Mandat d'arrêt international et statut de ministre”, in Journal des procès 2002, 22.
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In het kader van de Verdragen en het Procotol, zoals ze reeds zijn aangehaald10, is de 
verplichting ‘ aut dedere, aut judicare’, in het intern recht, ingevoerd door middel van art. 
7 van de wet van 1993.

T.a.v.  de  in  die  wet  bedoelde  misdrijven,  vormde  art.  12  V.T.Sv.  kennelijk  een 
hindernis  voor  de  vervolging,  voor  zover  de  inverdenkinggestelde  luidens  dat  artikel 
moest zijn ‘gevonden op het grondgebied’.

De wetgever van 1993 heeft, wat dat betreft, duidelijk zijn voornemen kenbaar gemaakt 
om die bepaling op te heffen en aldus de universele bevoegdheid absoluut te maken. Dat 
blijkt in substantie uit de memorie van toelichting, volgens welke de Belgische gerechten, 
krachtens de internationale verdragen, bevoegd zouden moeten zijn, zelfs wanneer de ver-
moedelijke dader niet op het Belgische grondgebied aangetroffen wordt11.

Het  is  evenwel  eigenaardig  en,  m.i.,  heel  belangrijk  om  vast  te  stellen  dat  dit 
voornemen uiteindelijk niet is vertaald in een wettekst, aangezien de wetgever gemeend 
heeft dat het niet opportuun was dat punt in een bijzondere bepaling van de wet onder te 
brengen. Volgens de wetgever verdiende het aanbeveling het probleem te onderzoeken in 
het kader van een volledige herziening van Hoofdstuk II V.T.Sv. De wetgever behield 
zich aldus het recht voor de materie op een meer algemene wijze te regelen in een wets-
ontwerp, nl. dat welk betrekking had op de goedkeuring van het Internationaal Verdrag te-
gen het nemen van gijzelaars, door uitdrukkelijk te voorzien in de schrapping van art. 1212 
wat hij evenmin heeft gedaan, aangezien dat wetsontwerp nooit een wet is geworden we-
gens bezwaren van de Raad van State13.

De vragen die rijzen m.b.t. de toepassing van het beginsel van de universele bevoegd-
heid, in het kader van de W. 16 juni 1993, als gewijzigd bij de W. 10 feb. 1999:

Als  aangenomen  kan  worden  dat  het  beginsel  van  de  universele  bevoegdheid  het 
logisch gevolg is van de verplichting aut dedere, aut judicare, impliceert dat evenwel niet 
dat  een Staat  de  verplichting heeft  of  zich zelfs  de  bevoegdheid kan toe–eigenen om 
iemand te vervolgen, die zich niet op zijn territorium bevindt.

Daarentegen wordt aangenomen dat de enige band die geëist kan worden tussen de ver-
moedelijke pleger van het misdrijf en de Staat waar de vervolging plaatsvindt, uitgere-
kend bestaat in de aanwezigheid van die dader op het grondgebied14.

10 Gedr. St. Senaat, zitting 1992-1993, 27 okt. 1992, nr. 481-2 (B.Z. 1991-1992) – Verslag namens 
de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer LOONES, blz. 2.
11 Gedr. St. Senaat,  zitting 1990–1991, 30 april  1991 – nr.  1317–1 (1990–1991),  Memorie van 
toelichting, blz. 16.
12 Gedr. St. Senaat, zitting 1990–1991, 30 april 1991 – nr. 1317-1 (1990–1991), Memorie van toe-
lichting, blz. 16; die bladzijde wordt gewoonlijk geciteerd tot staving van een universele bevoegdheid 
in abstentia, zonder rekening te houden met de voorgaande bladzijde, waar vermeld wordt dat “het in 
uitvoering brengen van het principe aut dedere, aut judicare, (…) het instellen (impliceert) van een 
universele bevoegdheid ten aanzien van de feiten.  Artikel  9 (uiteindelijk: 7) bevestigt het principe 
van de universele bevoegdheid, dat door de ondertekenaars van de verdragen van Genève is onder-
schreven”.
13 Arrest blz. 10 en 16; memorie van antwoord, blz. 8. In het kader van zijn advies van 29 okt. 1990 
over het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag tegen het nemen 
van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979, merkt de Raad van State op dat “om 
redenen van wetgevingstechniek twee aparte wetten (dienen) te worden gemaakt, de ene tot goedkeu-
ring van het Internationaal Verdrag (…) tegen het nemen van gijzelaars (…) en de andere die zou be-
staan uit de twee artikelen tot vervanging van de artikelen 12 en 12 bis van de wet van 17 april 1978 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering” (Gedr. St. Senaat, zitting 1997-
1998, nr. 1-1110/1, 9 okt. 1998, blz. 22).
14 Zie: International Law association – Londen Conference (2000) – Committee on international 
human rights law and practice – Final report on the exercise of universal jurisdiction in respect of 
gross human rights offences, blz. 2: “Under the principle of universal jurisdiction a state is entitled  
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Zou het universaliteitsbeginsel, vastgelegd in de wet van 1993, dermate verschillen van 
de  gebruikelijke  voorwaarden  die  de  extraterritoriale  bevoegdheid  van  de  Belgische 
rechter  bepalen,  dat  aangenomen  moet  worden  dat  die  rechter  bevoegd  is,  al  is  de 
inverdenkinggestelde niet in België gevonden?

Dat is, zoals we reeds hebben vermeld, wat schijnt voort te vloeien uit de reeds aange-
haalde voorbereiding van de wet15. Dat is ook het standpunt van de rechtsleer16.

Kan  men,  bij  gebrek  aan  een  uitdrukkelijke  opheffing,  staande  houden  dat  art.  12 
V.T.Sv. impliciet is opgeheven?

De vereisten van rechtszekerheid en vertrouwen dat elke rechtsonderhorige in de wet 
moet hebben, staan m.i. lijnrecht tegenover de hypothese van een impliciete opheffing, al 
vindt die uitsluitend plaats in het kader van de wet van 1993.

M.i. is het evident en coherenter te beslissen dat “lorsque les Conventions de Genève 
prévoient pour les Etats contractants l'obligation d'exercer leur compétence pénale à titre 
extraterritorial, en même temps elles subordonnent l'exécution de cette obligation à la pré-
sence de l'accusé sur le territoire du for. Autrement on voit mal comment un Etat pourrait 
exercer sa faculté de choisir, en vertu des dispositions des Conventions, entre l'exercice de 
la compétence pénale sur une base extraterritoriale et  l'extradition de l'accusé vers un 
autre Etat intéressé à la poursuite”17. En dat geldt eveneens voor de andere Verdragen die 
bedoeld worden in de wet van 1993, als gewijzigd in 1999.

Die uitlegging wordt volgens mij versterkt door de vaststelling dat de aanwezigheid van 
de vervolgde persoon op het grondgebied van de Staat in aanmerking wordt genomen als 
voorwaarde voor de uitoefening van de universele bevoegdheid “par toutes les conventi-
ons postérieures, qui reconnaissent de façon explicite cette base de compétence et cela ne 
relève sûrement pas de la coïncidence”18.

Een impliciete opheffing van art. 12 V.T.Sv. is aldus helemaal niet aan de orde: de 
wetgever  heeft  immers  niet  de  tekst,  of  op  zijn  minst  de  in  hoofdstuk  II,  V.T.Sv., 
vastgelegde regeling willen opheffen, maar heeft daarentegen, door een latere wet – die 
van  18  juli  2001  –  art.  12  willen  aanvullen  door  art.  12bis  te  wijzigen,  en  heeft  de 
Belgische  gerechten  aldus  een  bevoegdheid  willen  toekennen  voor  “les  infractions 
commises hors du territoire du Royaume et visées par une convention international liant la 
Belgique,  lorsque  cette  convention  lui  impose  de  quelque  manière  que  ce  soit,  de 
soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites”.

Uit de parlementaire voorbereiding van de W. 18 juli 2001 blijkt dat het de bedoeling 
was art. 12bis een algemene draagwijdte te geven, net als alle internationale verdragen die 
België binden, waardoor het de verplichting ‘aut dedere, aut judicare’19 moet naleven, en 
zelfs buiten elke uitleveringscontext tot berechting wordt verplicht.

Het nieuwe art. 12bis – dat ik alleen vermeld om de draagwijdte van art. 12 te verhelde-
ren – moet, volgens de wetgever, samen gelezen worden met dat art. 12: de misdrijven 
zouden bijgevolg alleen worden vervolgd wanneer de inverdenkinggestelde in België is 

or  even  required  to  bring  proceedings  in  respect  of  certain  serious  crimes,  irrespective  of  the  
location of the crime, and irrespective of the nationality of the perpetration or the victim. The only 
connection between the crime and the prosecuting state may be required is the physical presence of  
the alleged offender within the jurisdiction of that state”.
15 Gedr. St. Senaat, 1990-1991, 1371/1, blz.16, maar men moet ook blz. 15 lezen.
16 Inz. A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN DEN WIJNGAERT en J. VERHAEGEN, “Commentaire de la loi du 16 
juin 1993”, R.D.P. 1994, 1173.
17 P. GAETA, “Les règles internationales sur les critères de compétence des juges nationaux”, in: A. 
CASSESE en M. DELMAS-MARTY,  “Crimes internationaux et juridictions internationales” P.V.F. 2002 
((191) 205).
18 Ibid., blz. 207.
19 Gedr. St. Kamer, 28 maart 2001, DOC 50 1178/001, Memorie van toelichting, blz. 3, 4 en 5.
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gevonden20; alleen als aan die voorwaarde is voldaan, kan de verplichting ‘aut dedere, aut 
judicare’21 worden uitgevoerd, alsook, bijgevolg, de verplichting om te berechten (“judi-
care”), wanneer niet overwogen wordt om uitlevering te vragen.

Wat echter vooral moet worden beklemtoond, is dat de vraag naar de toepassing van de 
artt.  12 en 12 bis  V.T.Sv.,  te  dezen niet  rijst,  aangezien art.  7  W.  16 juni  1993,  het 
probleem op een specifieke wijze regelt.

De draagwijdte van art. 7 W. 16 juni 1993.
Voor zover de W. 16 juni 1993 zo is opgevat dat zij een bijzondere regeling22 voor de 

bestraffing van de daarin vermelde misdrijven invoert, welke gegrond is op de verplich-
ting ‘aut dedere, aut judicare’, kan worden beklemtoond dat art. 7, dat deel uitmaakt van 
het hoofdstuk van die wet, getiteld: “Bevoegdheid, procedure en tenuitvoerlegging van de 
straffen”, ertoe strekt art. 12 V.T.Sv. te vervangen.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 1993 bevestigt overigens de wil van de 
Belgische wetgever om de verplichting ‘aut dedere, aut judicare’ in het interne recht toe te 
passen.

Die toepassing vindt uitgerekend plaats door middel van art. 723.
Als bijgevolg kan worden aangenomen dat de omweg via art.  12 V.T.Sv. te dezen, 

d.w.z.  binnen  het  toepassingsgebied  van  de  wet  van  1993,  niet  nodig  is,  dan  moet 
vooralsnog  een  nauwkeurige  omschrijving  worden  gegeven  van  de  begrenzing  ervan, 
d.w.z. van de voorwaarden voor de toepassing van de verplichting van ‘judicare’,  die 
vervat is in het bepaalde van artikel 7.

Als die verplichting, samen met de voorwaarde van voldoende bezwaren, wordt ver-
bonden met het beginsel van de universele bevoegdheid, kan niet worden betwist dat de 
Belgische wetgever de straffeloosheid heeft willen bestrijden door de vervolging en be-
rechting van de plegers van de in de wet bedoelde misdrijven te hebben willen verzekeren 
op een wijze die niet louter symbolisch, maar ook reëel en effectief is24.

Het behoud van de wezenlijke inhoud en van de doeltreffendheid van de verplichting 
van  “judicare”  vereist  onvermijdelijk  een  aanknopingsfactor,  die,  te  dezen,  alleen  de 
aanwezigheid op het grondgebied van de vervolgde persoon kan zijn. Hoe kan er anders 
immers sprake zijn van het alternatief dat vervat is in de verplichting ‘aut dedere, aut 
judicare’: de vervolgde persoon uitleveren of hem berechten, als deze zich niet op het 
grondgebied van de vervolgende Staat bevindt?

Een andere denkwijze zou een goedkeuring inhouden van een juridictio in abstentia, 
m.a.w. een bevoegdheid bij verstek, die totnogtoe noch in het internationaal recht, noch in 
het intern recht voorkomt25.  Men kan zich zelfs afvragen of een dergelijke juridictio in 

20 Gedr. St. Kamer, DOC 50 1178/001, 28 maart 2001, Memorie van toelichting, blz. 5, nr. 9; Gedr.  
St. Senaat, zitting 1997–1998, nr. 1, 1110/1, 9 okt. 1998, ontwerp van wet houdende goedkeuring van 
het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 
1979, advies van de Raad van State, gegeven op 29 okt. 1990, blz. 21.
21 Gedr. St. Senaat, Aanvullend verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de 
heer LOONES, nr. 481-5 (B.Z. 1991–1992 ), blz. 11; Gedr. St. Kamer, DOC 50 1178/001 van 28 maart 
2001, Memorie van toelichting, blz.  5,  nr.  7;  Gedr. St. Senaat,  zitting 1997–1998, nr.  1–1110/1, 
ontwerp  van  wet  houdende  goedkeuring  van  het  Internationaal  Verdrag  tegen  het  nemen  van 
gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979, advies van de Raad van State, gegeven op 
29 okt. 1990, blz. 7.
22 Zie noot onderaan blz. 3.
23 Zie onderaan blz. 11.
24 M. BOSSUYT, “Universele jurisdictie in België na het Yerodia-arrest”, in J. WOUTERS & H. PANKEN 
(ed.), De Genocidewet in internationaal perspectief, Brussel (De Boeck & Larcier), 2002, 167-172.
25 Volgens voorzitter GUILLAUME (arrest van het Internationaal Gerechtshof van 14 feb. 2002 - zaak 
YERODIA T. BELGIË), is de universele bevoegdheid, zonder aanknopingsfactor, niet verenigbaar met het 
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abstentia verenigbaar zou zijn met de Verdragen van Genève van 1949 en zelfs met de 
grondbeginselen van het E.V.R.M., en inz. met de vereisten van het eerlijk proces? Een 
dergelijke uitlegging zou de situatie van de vervolgde persoon immers verzwaren door 
een voorwaarde toe te voegen aan de uitoefening van de strafvordering, die in de wet niet 
uitdrukkelijk is voorzien.

Hoewel de vraag naar de toepassing van art. 12 V.T.Sv. te dezen niet rijst, wegens de 
specifieke  regeling  die  de  bijzondere  wet  van  1993  heeft  ingevoerd,  blijft  toch  de 
onvermijdelijke vraag naar een aanknopingscriterium dat, te dezen, in de huidige stand 
van onze wetgeving alleen de aanwezigheid van de vervolgde persoon op het grondgebied 
kan zijn, omdat het niet uitdrukkelijk is uitgesloten.

Dat criterium blijft m.i. – in een realistische benadering van het probleem26 – een abso-
lute noodzaak om eerder een reële en een efficiënte, dan een theoretische toepassing van 
de verplichting ‘aut dedere, aut judicare’ en van het beginsel van de universele bevoegd-
heid, die aan de grondslag van de wet van 1993 liggen, te waarborgen.

Hoewel art. 7, W. 1993, geen uitdrukkelijke oplossing biedt voor de vraag of de univer-
sele bevoegdheid kan worden uitgeoefend als de vervolgde persoon niet op het grondge-
bied wordt aangetroffen, is datzelfde art. 7 toch slechts de toepassing van de verplichting 
van judicare, die, overeenkomstig de realistische benadering van Cassese, een aanwezig-
heid op het grondgebied veronderstelt, zodat de uitoefening van de universele bevoegd-
heid – met het oog op de efficiëntie, wat de Verdragen en de wet beogen – ondergeschikt 
blijft aan die voorwaarde van aanwezigheid, tenzij die voorwaarde uitdrukkelijk was uit-
gesloten27, wat te dezen niet is geschied.

internationaal recht. Hij steunt hiervoor op de  LOTUS–zaak en het (traditionele) internationaal recht, 
dat een aanknopingsfactor vereist met de wettelijk bevoegde Staat, de nationaliteit (van de dader of, 
‘desnoods’ van het slachtoffer), de ontdekking van de dader op het grondgebied van die Staat of de 
interne of externe veiligheid van die Staat. Dat is tevens de mening van rechter REZEK, die daarenbo-
ven en in het bijzonder erop wijst dat de Verdragen van Genève van 1949 geen universele bevoegd-
heid  in abstentia invoeren en dat een dergelijke bevoegdheid, in de zaak PINOCHET, nooit is aange-
voerd.
Zie  ook:  M.  HENZELIN,  "La  compétence  pénale  universelle,  une  question  non  résolue  par  l'arrêt 
Yezodia", R.G.D.I.P. 2002-4, (819) 841 e.s.
26 ANTONIO CASSESE,  gewezen  voorzitter  van  het  Internationaal  Straftribunaal  voor  voormalig 
Joegoslavië, Juridictions nationales et crimes internationaux, P.U.F. 2002, blz. 558. Dezelfde auteur 
geeft overigens toe “n'être pas favorable à un système de juridiction universelle absolue, tel qu'il a été 
adopté  par  l'Espagne  et  la  Belgique”,  en  geeft  vier  bezwaren aan  tegen een absolute  universele 
bevoegdheid, d.w.z. een bevoegdheid zonder enige aanknopingsfactor: ten eerste, de onmacht van de 
rechter om het dossier efficiënt te behandelen in afwezigheid van de beschuldigde, vervolgens de 
miskenning van het recht van verdediging van degene die bij verstek berecht wordt; het risico op 
uiteenlopende beoordelingen en objectieve bevoegdheidsconflicten met een internationaal tribunaal, 
en, ten slotte, de aanwijzing van een nationaal rechter in functies die, in normale omstandigheden, 
toekomen aan de politieke of diplomatieke overheden. Hij beslist dat: “quoiqu'il en soit, pour ce qui 
est de la conformité du principe de juridiction universelle au droit international actuel, les doutes 
émis au sujet de cette juridiction ne subsistent pas à condition que l'inculpé soit sur le territoire du  
for…”  (ANTONIO CASSESE,  “Y a-t-il  un conflit  insurmontable entre souverainté des Etats et  justice 
pénale internationale?”, in “Crimes internationaux et juridictions internationales”, P.U.F. 2002, blz. 
22-23).
27 wat erop zou neerkomen een uitgebreide uitlegging van het universaliteitsbeginsel goed te keuren, 
die weinig verenigbaar zou zijn met de verplichting aut dedere, aut judicare, en zelfs weinig verenig-
baar met het algemeen internationaal rechtsbeginsel van niet–inmenging in de binnenlandse aangele-
genheden van de andere Staten (P. GAETA, o.c., 200). – Lees eveneens P. VERHOEVEN (“Vers un ordre 
répressif universel ? Quelques observations”,  Annuaire français de droit international, XLV, 1999, 
blz. 57, 58 et 63), die hierover schrijft: “La compétence du juge conditionne tout à la fois la crédibili-
té de la justice et l’efficacité de la répression. Ce que procure une juridiction internationale, c’est à 
coup sûr un juge ‘crédible’ lorsque sont en cause les intérêts mêmes de la communauté des Etats et 
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Kortom: deze analyse van de bij de wet van 1993 ingevoerde regeling, noopt mij alvo-
rens te antwoorden op de middelen van de eisers, tot de vaststelling dat er kiese proble-
men blijven bestaan, niet zozeer van uitlegging dan wel van toepassing.

Bij zijn beraadslaging zal het Hof denken aan de woorden die proc.–gen. Dumon in zijn 
plechtige  openingsrede  van  1  sept.  1975  heeft  uitgesproken:  “De  tekst  moet  de 
interpretatie krijgen die hem zijn object niet doet missen.  Object en toepassingsgebied 
dienen afgeleid te worden, niet enkel uit de bewoordingen en zelfs uit de context, maar 
ook uit de omstandigheden die tot aanneming van de tekst geleid hebben, uit wat waarlijk 
bedoeld werd, uit wat zou bedoeld zijn indien men daaraan had kunnen denken”28.

Geconfronteerd met het stilzwijgen of de dubbelzinnigheid van de wet, moet de rechter 
die wet op teleologische wijze uitleggen, d.w.z. de wet zo uitleggen dat ze de betekenis 
heeft die de Belgische wetgever haar heeft willen geven, te dezen de mogelijkheid om de 
doelstelling daadwerkelijk te bereiken die in die wet en in de internationale Verdragen, 
die door de wet bekrachtigd worden, besloten ligt.

De wetgever heeft de aanknopingsfactor niet uitdrukkelijk bepaald, maar evenmin uit-
drukkelijk  uitgesloten.  Toch  is  die  aanknopingsfactor,  nl.  de  aanwezigheid  van  de 
vervolgde persoon op het grondgebied, te dezen een onontbeerlijke voorwaarde voor de 
uitoefening van de strafvordering, omdat de gerechten van de Staat, die de bestraffing van 
de  zeer  ernstige,  in  de  wet  en  in  de  internationale  Verdragen  bedoelde  misdrijven 
nastreven, op grond van die aanwezigheid alleen, een actieve houding kunnen aannemen, 
zoals die  van hen wordt  verwacht en zoals  die met  de geest  en de opzet  van de wet 
overeenkomt.

Als  daarentegen  wordt  aangenomen  dat  die  aanwezigheid  op  het  grondgebied  niet 
vereist was, dan zou de wet slechts het onvolmaakte werkmiddel zijn van een theoretisch 
en  louter  symbolische  bestraffing.  Vanuit  dat  standpunt  is  het  vrij  onredelijk  een 
universele bevoegdheid te willen toekennen in afwezigheid van de vervolgde persoon. 
Men kan zich voorstellen welke procedurele moeilijkheden kunnen rijzen: de procedure 
zou in een soort vacuüm worden gevoerd, zonder een echte behandeling van de zaak op 
de terechtzitting, zonder tegenspraak, om, in voorkomend geval,  uit te monden in een 
louter formele veroordeling, zonder de mogelijkheid om deze onmiddellijk uit te voeren. 
Het  proces,  dat  meer  virtueel  dan  reëel  zou  worden  gevoerd,  zou  helemaal  niet  de 
doelstelling verwezenlijken die erin bestaat een efficiënte strijd te voeren tegen bepaalde 
vormen van ernstige misdrijven. De daadwerkelijke toepassing van de wet, die op zich al 
moeilijk is, zou haar doelstelling meer schade toebrengen dan ze te verwezenlijken.

Door de wet aldus uit te leggen, zou men ze daarenboven zaken laten zeggen die ze niet 
zegt, terwijl ze het uitdrukkelijk had kunnen en moeten zeggen.

Wanneer een dergelijke essentiële voorwaarde voor de uitoefening van de strafvorde-
ring toegevoegd wordt aan de tekst van de wet of aan de uitlegging van die tekst, die van 

que les juges dit ‘naturels’ sont défaillants. Il est difficile en revanche de tenir pour tel n’importe quel 
juge national au seul motif que son droit le déclare compétent, par exemple parce qu’il lui a été ac-
cordé une compétence universelle à l’instar de la loi du 10 février 1999 (…) Le moindre paradoxe 
n’est d’ailleurs pas qu’alors qu’est mise en place une juridiction criminelle internationale (…) le lé-
gislateur belge la prive virtuellement de raison d’être en s’arrogeant le pouvoir de punir universelle-
ment… (…) Il n’y a pas à se tromper: la compétence universelle ne peut que susciter un monstrueux 
désordre si chacun prétend l’exercer et elle n’est que l’expression d’un pouvoir, et non de la justice, 
si  certains  seulement  en  revendiquent  l’exercice,  tout  compréhensible  que  soit  le  besoin  d’un 
‘procès’, qu’éprouvent les victimes d’infractions particulièrement odieuses.  (…) Il paraît bien qu’il 
faille privilégier la crédibilité du juge, qui est indispensable pour satisfaire tout à la fois les exigences 
de la justice et les besoins d’(…) ordre des Etats.”
28 F. DUMON, “De opdracht van de hoven en rechtbanken – Enkele overwegingen”, A.C. 1975, blz. 
22, en de noot 62.



378 HOF VAN CASSATIE 12.2.03 - Nr. 98 

die voorwaarde geen melding maakt, behoort dit m.i. echter niet meer tot het gewone do-
mein van de interpretatie29.

In een recent arrest  (nr.  189/2002 van 19 dec. 2002), heeft het Arbitragehof op het 
volgende willen wijzen: "B.12.3. Afgezien van het strafrecht is de terugwerkende kracht 
die  het  gevolg  is  van  een  interpretatieve  wetsbepaling  gerechtvaardigd  in  zoverre  de 
geïnterpreteerde bepaling vanaf haar oorsprong redelijkerwijze niet anders kon worden 
begrepen dan is aangegeven in de interpretatieve bepaling”.

Het getalm van de wetgever sinds de parlementaire voorbereiding van de wet van 16 
juni 1993 bewijst precies dat zulks niet het geval was.

Vanuit dat standpunt meen ik te moeten concluderen dat het beschikkend gedeelte van 
het bestreden arrest niet moet worden vernietigd, maar wel bij substitutie van motieven, 
d.w.z. om andere redenen, afgeleid uit de interpretatie van de W. 16 juni 1993 zoals ik u 
deze durf voor te stellen.

Analyse van de middelen
Het eerste middel:
De eisers tot cassatie menen dat het bestreden arrest de strafvordering niet–ontvankelijk 

verklaart, door ten onrechte te beslissen dat art. 12 V.T.Sv. van toepassing is, in zoverre 
het  de  aanwezigheid  van  de  vervolgde  persoon  op  het  grondgebied  vereist  als 
gemeenrechtelijke regel voor de vervolging van in het buitenland gepleegde misdrijven, 
terwijl art. 7 W. 16 juni 1993, het beginsel van de universele bevoegdheid invoert en geen 
enkele voorwaarde aan de uitoefening van de strafvordering stelt;

Zoals uit de parlementaire voorbereiding blijkt, heeft de wetgever door een bijzondere 
wet, en dus op een specifieke wijze, de vervolging en bestraffing van de daarin bedoelde 
misdrijven van humanitaire strafrecht willen regelen.

Art. 7 van die wet, dat de Belgische gerechten de bevoegdheid verleent om kennis te 
nemen van de zaak, ongeacht de plaats waar de misdrijven zijn gepleegd, past het beginsel 
aut  dedere aut judicare  uit  het  internationaal  gewoonterecht  toe,  krachtens hetwelk de 
persoon – wanneer hij berecht moet worden – zich op het grondgebied van het land moet 
bevinden, een voorwaarde die door art. 7 niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Wanneer  de  bestreden  beslissing  bijgevolg  vaststelt  dat  de  Belgische  gerechten 
weliswaar bevoegd zijn om kennis te nemen van de door de eisers aangeklaagde feiten, 
maar de tegen de hh. A.S. en A.Y. ingestelde vervolgingen niettemin niet ontvankelijk 
zijn  omdat  zij  niet  in  België  zijn  aangetroffen,  dan  is  die  beslissing  naar  recht 
verantwoord,  alleen  al  op  grond  van  art.  7,  in  zoverre  die  bepaling  de  effectieve 
toepassing van het beginsel van de universele bevoegdheid verzekert, zonder dat er grond 
bestaat om te verwijzen naar art. 12 V.T.Sv. of het toe te passen.

Het tweede middel:
De eisers betogen ten onrechte dat het bestreden arrest art. 12 bis van Hoofdstuk II 

V.T.Sv. zou toepassen, terwijl alleen daarnaar verwezen wordt om de draagwijdte van art. 
12 van datzelfde hoofdstuk nader te bepalen, zonder dat dit art. te dezen is toegepast, 
zoals in antwoord op het eerste middel is vermeld.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Het derde middel:
In zoverre kritiek uitgeoefend wordt op de uitlegging van art. 12 V.T.Sv., is het middel 

29 In zijn arrest van 4 nov. 1996 (nr. 412) heeft het Hof van Cassatie weliswaar beslist dat het Hof de 
uitleggingswet moet toepassen, zelfs wanneer het bestreden arrest van vóór de inwerkingtreding van 
die wet dateert (lees, wat dat betreft, de zeer interessante conclusie van adv.–gen. LECLERCQ vóór dat 
arrest).
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niet ontvankelijk, zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt.
Conclusie: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1139.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 juni 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
De advocaten Luc Walleyn, Michaël Verhaeghe, Chibli Mallat en Raf Ver-

straeten hebben, namens de eisers sub I, een noot in antwoord op de conclusie 
van het openbaar ministerie en een stuk neergelegd.

III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I stellen drie middelen voor in een memorie, waarvan een eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiseres sub II voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over de te-

gen verweerder A Y. en tegen onbekenden ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel en over het derde onderdeel van het tweede middel, die 

door de eisers sub I worden aangevoerd, en over het soortgelijke middel dat door 
de eiseres sub II wordt aangevoerd:

Overwegende dat de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ern-
stige schendingen van het internationaal humanitair recht, gewijzigd bij die van 
10 februari 1999, de volgende handelingen als internationaalrechtelijke misdaden 
kwalificeert en als dusdanig bestraft: de daden van genocide, die gedefinieerd 
worden met verwijzing naar het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en 
de bestraffing van genocide, aangenomen te Parijs op 9 december 1948 en goed-
gekeurd bij de wet van 26 juni 1951, de misdaden tegen de mensheid, die gedefi-
nieerd worden met verwijzing naar het Statuut van Rome inzake het Internatio-
naal Strafgerechtshof, opgemaakt te Rome op 17 juli 1998 en goedgekeurd bij de 
wet van 25 mei 2000, en de oorlogsmisdaden, gedefinieerd met verwijzing naar 
de vier Conventies van Genève van 12 augustus 1949, goedgekeurd bij de wet 
van 3 september 1952, alsook naar de aanvullende protocollen I en II bij die con-
venties, aangenomen te Genève op 8 juni 1977 en goedgekeurd bij de wet van 16 
april 1986;

Overwegende dat artikel 7, eerste lid van die wet van 16 juni 1993 bepaalt dat 
de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de in deze wet 
omschreven misdrijven, ongeacht de plaats waar deze gepleegd zijn;

Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat de voorwaarde voor ontvan-
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kelijkheid van de strafvordering, die bepaald wordt in artikel 12 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, van toepassing is op de vervolging, in België, van internationaalrechtelijke 
misdaden die buiten het grondgebied zijn gepleegd;

Maar overwegende dat het voormelde artikel 12, eerste lid, alleen vereist dat 
de inverdenkinggestelde op het Belgisch grondgebied aanwezig is, als het mis-
drijven betreft die bedoeld worden in de artikelen 6, 3°, 7, §§ 1 en 2, 9, 10, 3° tot 
5°, 10 ter, 10 quater, 11 en 12bis van de wet van 17 april 1878;

Overwegende dat de daden van genocide, misdaden tegen de mensheid en ern-
stige misdrijven tegen personen of goederen die beschermd worden door de Con-
venties van Genève van 12 augustus 1949, noch de misdrijven zijn die omschre-
ven worden in het Strafwetboek of in bepaalde bijzondere wetten en opgesomd 
worden in de voormelde bepalingen van hoofdstuk II van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, noch die welke, krachtens dat hoofdstuk, 
alleen vervolgd kunnen worden als het feit eveneens gestraft wordt door de wet-
geving van het land waar het is gepleegd, noch de misdaden en wanbedrijven 
zijn waartegen, krachtens de wet,  alleen een ontvankelijke strafvordering kan 
worden ingesteld als klacht is neergelegd, aangifte ervan is gedaan of aan een 
voorwaarde van nationaliteit is voldaan;

Overwegende dat de Belgische gerechten, krachtens artikel 12bis van de wet 
van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet van 18 juli 2001 - een bepaling die sa-
men gelezen moet worden met de voorgaande -, eveneens bevoegd zijn om ken-
nis te nemen van de misdrijven die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk en omschreven worden in een internationaal verdrag dat België ver-
bindt, wanneer dat verdrag het verplicht de zaak, op welke wijze dan ook, voor te 
leggen aan zijn met de vervolging belaste overheden;

Overwegende dat uit de tekst zelf van het voormelde artikel 12bis volgt dat de 
bevoegdheid die aldus aan de Belgische gerechten wordt toegekend, betrekking 
heeft op de misdrijven die omschreven worden in elk verdrag dat door België is 
goedgekeurd en een verplichte regel tot uitbreiding van de bevoegdheid bevat, 
die afwijkt van het strafrechtelijk territorialiteitsbeginsel;

Overwegende dat noch de artikelen V en VI van het Verdrag inzake de voor-
koming en de bestraffing van genocide, noch het Statuut van Rome, noch de arti-
kelen 49-50-129-146 van de vier Conventies van Genève van 12 augustus 1949 
een dergelijke regel bevatten;

Dat de internationaalrechtelijke misdaden, die bedoeld worden in de wet van 
16 juni 1993, als gewijzigd bij die van 10 februari 1999, geen verband houden 
met de inhoud van hoofdstuk II van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering en dus geen misdrijven zijn die volgens de wet alleen vervolgd 
kunnen worden als de inverdenkinggestelde, die deze buiten het grondgebied ge-
pleegd heeft, in België is gevonden;

Dat het bestreden arrest, dat het tegendeel beslist,  niet naar recht is verant-
woord;

Dat het eerste middel en het derde onderdeel van het tweede middel, die door 
de eisers sub I zijn aangevoerd, en het soortgelijke, door eiseres sub II aange-
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voerde middel, wat dat betreft gegrond zijn;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over de tegen 

verweerder A.S. ingestelde strafvordering:
Over het geheel van de door elke eiser aangevoerde middelen:
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, om de hierboven aan-

gegeven redenen, haar beslissing niet naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het Hof de reden die door de verschillende middelen bekriti-

seerd wordt en waarop de bestreden beslissing gegrond is, evenwel kan vervan-
gen door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eisers zich 
met name tegen verweerder burgerlijke partij hebben gesteld wegens genocide, 
misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, terwijl eiser, op het ogenblik 
dat zij de strafvordering aldus hebben willen instellen, eerste minister van een 
vreemde Staat was, en dat hij dat ambt nog steeds uitoefende op het ogenblik dat 
het bestreden arrest is gewezen;

Overwegende  dat  het  internationale  gewoonterecht  zich  ertegen  verzet  dat 
staats- en regeringshoofden in functie, bij ontstentenis van andersluidende, door 
de betrokken Staten na te leven internationale bepalingen, vervolgd worden voor 
de strafgerechten van een vreemde Staat;

Overwegende dat artikel IV van het Verdrag inzake de voorkoming en de be-
straffing van genocide weliswaar bepaalt dat de personen een van de daarin straf-
baar gestelde handelingen verricht, gestraft zullen worden, ongeacht hun officië-
le hoedanigheid;

Dat artikel VI van datzelfde verdrag de vervolging van die personen echter al-
leen voorziet voor de bevoegde rechtbanken van de Staat op wiens grondgebied 
de daad is gepleegd, of voor het Internationaal Strafgerechtshof;

Dat uit de samenlezing van die twee bepalingen blijkt dat de vrijstelling van 
rechtsvervolging uitgesloten is in geval van vervolging voor de in het voormelde 
artikel VI opgesomde rechtscolleges, maar dat niet is wanneer de beschuldigde 
gebracht wordt voor de rechtbanken van een derde Staat die zich een bevoegd-
heid toe-eigent die door het internationale verdragsrecht niet is voorzien;

Overwegende dat artikel 27.2 van het Statuut van Rome inzake het Internatio-
naal Strafgerechtshof daarenboven bepaalt dat de immuniteit die mogelijk ver-
bonden is aan de officiële hoedanigheid van een persoon krachtens het nationaal 
of het internationaal recht, voor het Hof geen beletsel vormen voor het uitoefe-
nen van zijn rechtsmacht over die persoon;

Dat die bepaling bijgevolg evenmin afbreuk doet aan het bij het internationaal 
strafgewoonterecht voorgeschreven rechtsbeginsel betreffende de vrijstelling van 
rechtsvervolging,  wanneer  de  beschermde  persoon,  zoals  te  dezen,  vervolgd 
wordt  voor de  nationale gerechten van een Staat  die  zich een universele  be-
voegdheid bij verstek toe-eigent;

Overwegende dat, ten slotte, de Conventies van Genève van 12 augustus 1949, 
alsook de aanvullende Protocollen I en II bij die conventies, geen enkele bepa-
ling bevatten die een beletsel zouden vormen voor de vrijstelling van rechtsver-
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volging waarop verweerder zich voor de Belgische gerechten kan beroepen;
Overwegende dat de onschendbaarheid die verbonden is aan de officiële hoe-

danigheid van een persoon, luidens artikel 5, §3 van de wet van 16 juni 1993 be-
treffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humani-
tair recht, de toepassing van die wet weliswaar niet in de weg staat;

Overwegende dat die interne rechtsregel het voormelde beginsel van internati-
onaal strafgewoonterecht evenwel zou miskennen, als het zo werd uitgelegd dat 
het ertoe zou strekken de onschendbaarheid, die in dat beginsel is vastgelegd, uit 
te sluiten; dat die regel die doelstelling dus niet kan hebben maar zo moet wor-
den begrepen dat het alleen uitsluit dat de officiële hoedanigheid van een per-
soon zou leiden tot zijn strafrechtelijke ontoerekenbaarheid ten aanzien van de 
bij wet opgesomde internationaalrechtelijke misdaden;

Overwegende dat het arrest beslist dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn;
Dat de strafvordering, om de reden die het Hof in de plaats stelt van de door de 

eisers bekritiseerde reden, immers niet ontvankelijk is, in zoverre ze tegen ver-
weerder is ingesteld wegens daden van genocide, misdaden tegen de mensheid 
en oorlogsmisdaden;

Dat de middelen, al waren ze gegrond, bijgevolg niet tot vernietiging kunnen 
leiden en derhalve niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de tegen A.Y. en onbekenden in-

gestelde strafvordering niet-ontvankelijk verklaart;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder A. Y. in de helft van de kosten van de cassatieberoe-

pen;
Veroordeelt elke eiser in een achtenveertigste van die kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer 

van inbeschuldigingstelling.

12 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. L. Walleyn en M. Verhaeghe, Brussel, C. Mallat, Beiroet, Gérard, 
A. Masset, Verviers, A. Sachem en M. Verstraeten, Gent. 

Nr. 99

2° KAMER - 12 februari 2003

VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKBESLISSING IN HOGER BEROEP - DAGVAARDING - 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN - LATERE TERECHTZITTING - 
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ONTVANKELIJKHEID.

Art. 188 Sv. bepaalt niet dat het verzet dat is gedaan tegen een verstekbeslissing in hoger 
beroep niet ontvankelijk is, wanneer het exploot op grond waarvan het is gedaan een 
dagvaarding  inhoudt  voor  een  terechtzitting  die  later  zal  worden  gehouden  dan  de  
terechtzitting die volgt  op het verstrijken van de in die bepaling bedoelde termijn van  
vijftien dagen1. (Artt. 187 en 188 Sv.)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1273.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 juni 2002 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 187, 188 en 208 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing en redenen
De bestreden beslissing verklaart het verzet van eiser niet ontvankelijk, op grond dat 

deze buiten de wettelijke termijn is gedaan.
Grieven
Eerste onderdeel:
Eiser heeft zich strikt gehouden aan de in artikel 187 van het Wetboek van Strafvorde-

ring bepaalde termijn. Zijn eerste verzet was op die grond ontvankelijk, omdat hij ze nog 
vóór de aanvang van die termijn heeft doen betekenen. De verstekbeslissing is immers pas 
op 22 mei 2002 aan eiser betekend. De gewone verzettermijn is pas op die datum inge-
gaan en bijgevolg moest het verzet, dat op 27 mei is betekend en tijdens die gewone ver-
zettermijn is gedaan, op die grond ontvankelijk worden verklaard. 

1 Zie Cass., 25 maart 1987, A.R. 5531, nr. 445; R. DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 915, nr. 2156; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, derde uitg., 2001, 
blz. 828, nr. 2035.
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Tweede onderdeel:
De niet-naleving door eiser van de bij de artikelen 188 en 208 van het Wetboek van 

Strafvordering voorgeschreven termijn is te wijten aan omstandigheden die voor hem een 
geval van overmacht vormden, zodat niet kan worden aangenomen dat hij zich niet naar 
de voorschriften van die bepaling heeft gedragen. Er moet immers worden beklemtoond 
dat de fouten die geleid hebben tot de tekortkomingen in de rechtspleging, niet aan eiser 
maar aan andere personen te wijten zijn, met name de gerechtsdeurwaarder die de akte 
heeft betekend, maar ook en vooral aan de dienst dagvaarding van het parket, die de op-
tredende gerechtsdeurwaarder zelf op een dwaalspoor heeft gebracht door hem een foutie-
ve datum mee te delen, wat wordt bewezen door het visum dat door die dienst is aange-
bracht op de verzetsvordering zelf. Integendeel, aangezien eiser zijn wil om verzet te doen 
tijdig heeft laten kennen, vormden de door die derden begane fouten waarvan hij niet op 
de hoogte was, voor hem een geval van overmacht en kon de in de artikelen 188 en 208 
bepaalde termijn derhalve worden verlengd. Door te beslissen dat zulks in deze stand van 
de rechtspleging onmogelijk was, is de rechtbank in gebreke gebleven om uitwerking te 
verlenen aan dat aan eiser geboden rechtsmiddel,  hoewel laatstgenoemde tijdig de wil 
heeft geuit om hoger beroep in te stellen tegen de jegens hem gewezen beslissing. Daaruit 
volgt dat, enerzijds, de bestreden beschikking, door het door eiser op 29 mei 2002 inge-
diend verzet niet-ontvankelijk te verklaren, de artikelen 187, 188 en 208 van het Wetboek 
van Strafvordering schendt, en dat, anderzijds, de beroepen beslissing eiser onwettig een 
hem ter beschikking gesteld rechtsmiddel heeft ontzegd door het een louter theoretische 
draagwijdte te geven of het althans alle efficiëntie te ontnemen, waardoor het tevens de in 
het middel aangegeven bepalingen schendt.

Tweede middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

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

- artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing en grieven
De bestreden beslissing vermeldt de schriftelijke conclusie niet die eiser in het dossier 

van de rechtspleging heeft neergelegd en antwoordt niet op die conclusie.
Eiser heeft op 13 juni 2002 zijn schriftelijke conclusie zowel aan de correctionele grif-

fie van de Rechtbank van Eerste Aanleg als aan het parket van de procureur des Konings 
gericht.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Over het eerste en het tweede onderdeel samen:
Overwegende dat, enerzijds, het exploot van eisers verzet is betekend vóór het 

verstrijken van de bij artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering voorge-
schreven termijn; dat het exploot van dat verzet inderdaad aan de procureur des 
Konings is betekend op 7 mei 2002, terwijl de verstekbeslissing pas op 22 mei 
2002 aan eiser is betekend;
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Overwegende dat, anderzijds, artikel 188 van het Wetboek van Strafvordering 
niet bepaalt dat het verzet dat is gedaan tegen een verstekbeslissing in hoger be-
roep niet ontvankelijk is, wanneer het exploot op grond waarvan het is gedaan 
een dagvaarding inhoudt voor een terechtzitting die later zal worden gehouden 
dan de terechtzitting die volgt op het verstrijken van de in die bepaling bedoelde 
termijn van vijftien dagen;

Dat de appèlrechters hun beslissing aldus niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het middel, dat niet 

kan leiden tot cassatie zonder verwijzing;
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 Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep.

12 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. M. Vaessen, Brussel.

Nr. 100

2° KAMER - 12 februari 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROFFENE.

1º  en  2°  Wanneer  de  schade  is  veroorzaakt  door  de  samenlopende  fouten  van  de  
beklaagde en van de getroffene, beoordeelt de feitenrechter in feite in welke mate elk 
van hen aansprakelijk is voor de schade1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(C. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1465.F)

1 Cass., 4 sept. 1985, A.R. 4108, nr. 1. 



386 HOF VAN CASSATIE 12.2.03 - Nr. 100 

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 september 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau.
Eiseres heeft haar cassatieberoep beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkin-

gen, die haar veroordelen ten aanzien van de voormelde verweerders.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 42.2.1., 42.2.2, enig lid, 2°, en 42.4.1. van het koninklijk besluit van 1 de-

cember 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen en redenen 
De correctionele rechtbank verklaart de telastleggingen A, B, C en D jegens eiseres be-

wezen en de telastleggingen E, F, G, en H jegens [de eerste verweerder] bewezen. Beide 
beklaagden worden veroordeeld tot een geldboete (met gedeeltelijk uitstel).

Op burgerrechtelijk gebied zegt de rechtbank voor recht dat eiseres drie vierde van de 
burgerrechtelijke gevolgen van het ongeval moet dragen, terwijl het laatste vierde aan de 
[eerste verweerder] ten laste wordt gelegd.

Eiseres wordt veroordeeld om aan elke burgerlijke partij, S. D., H. M., S. D. en M. H., 
qualitate qua, J.S., de naamloze vennootschap Cobelfret Car Carriers en de gemeenschap-
pelijke kas Apra, een provisie van drie vierde van 0,02 euro te betalen.

D. S. en de vennootschap Cobelfret Car Carriers worden in solidum veroordeeld om 
aan eiseres een provisie van een vierde euro te betalen.

De rechtbank omkleedt zijn beslissing als volgt:
"Het grootste gedeelte van de aansprakelijkheid voor het ongeval berust noodzakelij-

kerwijs bij (eiseres), aangezien zij wel over een goede zichtbaarheid beschikte maar ver-
strooid is geweest en de controle over het stuur heeft verloren toen zij een vrachtwagen 
naderde, waarvan de noodlichten in werking waren gesteld.

Toch berust een gedeelte van de aansprakelijkheid bij (de partij) S. 
Door haar vrachtwagen tot stilstand te brengen op de middelste rijbaan, die voorbehou-

den is aan de weggebruikers die links afslaan, heeft [de partij S.] een gevaarlijke toestand 
veroorzaakt en dus een risico genomen waarvan ze de gevolgen moet dragen.

Als ze regelmatig was gestopt op de parking van haar klant, had het ongeval niet plaats-
gevonden.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat [de partij S.] zich op het ogenblik van de 
botsing niet links van haar vrachtwagen bevond, zoals zij beweert, maar langs diens rech-
terflank, dus op de rijbaan waarop (eiseres) reed, gelet op de respectieve breedte van de 
middelste rijbaan en van de vrachtwagen, of zich op zijn minst in haar onmiddellijke na-
bijheid bevond.

Als (de partij) S. haar vrachtwagen aan de rechterkant van de rijbaan had geparkeerd, 
zoals zij dat diende te doen, dan was zij niet gewond geraakt.
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Wegens de respectieve ernst van de fouten van beide bestuurders, moeten de aanspra-
kelijkheden verdeeld worden naar rata van drie vierde voor eiseres en een vierde voor (de 
partij S.)". (vonnis blz. 6, "Op burgerrechtelijk gebied").

Grieven
In haar appèlconclusie (stuk 17 van het dossier) had eiseres een onderscheid gemaakt 

tussen de aansprakelijkheid [van de eerste verweerder], die, als bestuurder, zijn voertuig 
had achtergelaten in het midden van de rijbaan, waardoor de aansprakelijkheid van de 
schade van eiseres verdeeld diende te worden (zie blz. 3 e.v.) en een bijkomende fout van 
de getroffene S. met betrekking tot zijn eigen schade, waardoor een groter gedeelte van de 
aansprakelijkheid ten laste [van de eerste verweerder] diende te komen (zie blz. 7).

Zo had eiseres tevens aangevoerd dat eiser, naast de overtredingen van het Wegver-
keersreglement die [de eerste verweerder] in de strafvordering ten laste zijn gelegd, als 
voetganger ook andere fouten heeft begaan, door te werken naast zijn vrachtwagen en zo 
over de witte scheidingsstreep van de eerste twee rijstroken te lopen (conclusie blz. 7).

Eiseres heeft daaruit afgeleid dat de bestuurder S. wel voor een derde aansprakelijk kon 
worden gesteld voor de schade van eiseres (de rechtbank heeft die aansprakelijkheid vast-
gesteld op een vierde), maar dat hij voor twee derde aansprakelijk moest worden gesteld 
voor zijn eigen schade.

Eiseres voerde meer bepaald het volgende aan:
"Fout van de getroffene S. met betrekking tot zijn eigen schade
Overwegende dat S. dus als bestuurder bepaalde wegverkeersovertredingen heeft be-

gaan;
Overwegende dat hij als voetganger vervolgens andere fouten heeft begaan;
Overwegende dat hij immers zich niet ertoe heeft beperkt in zijn voertuig te blijven zit-

ten;
Dat hij eruit is geklommen en in en rond zijn vrachtwagen is beginnen te werken;
Overwegende dat hij zich op de witte scheidingsstreep van de eerste twee rijstroken be-

vond, ter hoogte van de dissel van de oplegger van zijn voertuig, toen hij werd aangereden 
door het voertuig van C.;

Overwegende dat de voetganger S. artikel 42.2.1 heeft geschonden, luidens hetwelk:
'De voetgangers moeten de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare weg voor 

hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of de verhoogde bermen volgen en, zo er 
geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen'.

S. heeft eveneens artikel 42.2.2,2° geschonden, luidens hetwelk:
'Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de 

rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen 
gevolgde richting gaan'.

Hij heeft eveneens artikel 42.4.1 geschonden, luidens hetwelk:
'De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zon-

der dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan'.
Overwegende dat S. de meest elementaire voorzichtigheidsbeginselen volkomen opzet-

telijk heeft miskend, en dat die fout des te ernstiger is daar ze niet onvermijdelijk was;
Overwegende dat hij niet alleen de hierboven aangehaalde bepalingen heeft geschon-

den, maar dat hij zich daarenboven nodeloos heeft blootgesteld aan een aanzienlijk hoger 
risico op lichamelijke schade;

Dat hij een risico heeft genomen in de zin van de artikelen 1382-1383 van het Burger-
lijk Wetboek;
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Overwegende dat de beklaagde de getroffene zijn eigen fouten kan tegenwerpen;
Overwegende dat hij noodzakelijkerwijs had moeten inzien dat hij noodzakelijkerwijs 

een gevaar zou vormen voor alle bestuurders die zowel in de ene als in de andere richting 
reden;

Dat hij immers, gelet op de breedte van zijn vrachtwagen, noodzakelijkerwijs op de lin-
ker- en rechterrijstroken moest rondlopen;

Overwegende dat de getroffene aldus kennelijk een bewust risico op ongevallen heeft 
genomen, net als de bestuurder die een risico op letsels loopt wanneer hij geen veilig-
heidsgordel draagt;

Overwegende dat die fouten van de getroffene S. noodzakelijkerwijs verband houden 
met zijn schade;

Overwegende dat S. nooit gewond was geraakt als hij niet opzettelijk en foutief over de 
rijbaan was gelopen, aangezien C. de rijbaan nooit heeft verlaten;"

1. In zoverre de rechtbank geen uitspraak zou hebben gedaan over het feit dat [de eerste 
verweerder] een andere fout zou hebben begaan dan die welke bedoeld wordt in de telast-
leggingen, op grond waarvan de rechtbank hem strafrechtelijk veroordeelt, antwoordt de 
rechtbank niet op het middel dat eiseres in haar conclusie uiteenzet en waarin zij verdui-
delijkt welke bijkomende fout aan [de eerste verweerder] ten laste moest worden gelegd.

De rechtbank schendt aldus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, die de rechter 
verplicht (ondubbelzinnig of tegenstrijdig) te antwoorden op alle ter zake dienende mid-
delen die regelmatig voor hem worden opgeworpen.

2. In zoverre de rechtbank, die vaststelt dat [de eerste verweerder] zich op het ogenblik 
van de botsing op de rijbaan bevond, langs de rechterkant van zijn vrachtwagen die op de 
middelste rijstrook van de rijbaan stilstond, dat [aan de eerste verweerder] verweten ge-
drag niet als foutief zou kwalificeren, schendt de rechtbank aldus de artikelen 42.2.1., 
42.2.2, enig lid, 2° en 42.4.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Volgens artikel 42.2.1. van het Wegverkeersreglement moeten de voetgangers immers 
de trottoirs, de delen van de openbare weg die alleen voor hen zijn bestemd ingevolge het 
verkeersbord D9 of de verhoogde bermen volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare ge-
lijkgrondse bermen, maar niet het midden van de rijbaan.

Volgens artikel 42.2.2., enig lid van het Wegverkeersreglement moeten de voetgangers 
die de rijbaan volgen, zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behou-
dens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan, en niet in 
het midden van de rijbaan lopen.

Volgens artikel 42.4.1. van het Wegverkeersreglement moeten de voetgangers de rij-
baan haaks op haar aslijn oversteken en mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, 
noch blijven staan, zodat [de eerste] verweerder niet op het midden van de rijbaan had 
mogen blijven staan.

3. In zoverre de rechtbank beslist zou hebben dat de foutieve aanwezigheid [van de eer-
ste verweerder] in het midden van de rijbaan geen oorzakelijk verband zou vertonen met 
de door hem geleden schade, schendt de rechtbank artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Eiseres had immers betoogd dat [de eerste verweerder] nooit gewond had kunnen ra-
ken, als hij niet opzettelijk en foutief had rondgelopen op de rijbaan, aangezien eiseres de 
rijbaan nooit heeft verlaten; de rechter stelt niet vast dat de schade van [de eerste verweer-
der], zonder de voormelde fout die hij heeft begaan, niet op dezelfde wijze zou zijn ont-
staan.
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4. In zoverre de rechtbank heeft vastgesteld dat [de eerste verweerder], door zijn gedrag 
als voetganger, een bijkomende fout heeft begaan die een oorzakelijk verband vertoont 
met zijn schade, kon de rechtbank niet beslissen dat het gedeelte van de aansprakelijkheid 
dat [de eerste verweerder] zelf ten laste viel, vastgesteld moest worden op een vierde, zo-
als dat reeds het geval was voor de schade die eiseres had geleden, en die alleen gebaseerd 
was op het foutief gedrag [van de eerste verweerder] als bestuurder en niet als voetganger.

De rechtbank schendt bijgevolg artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek of wijst op 
zijn minst een tegenstrijdige beslissing en schendt daardoor artikel 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, uitspraak doen over het beginsel 
van aansprakelijkheid:

Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres conclusies heeft neergelegd waarin zij betoogt dat 

verweerder D.S. rondliep op de rijbaan, naast zijn stilstaande vrachtwagen, en al-
dus een bijkomende fout heeft begaan en het risico op verwondingen heeft ver-
hoogd in geval van aanrijding met een ander voertuig dan het zijne;

Overwegende dat eiseres uit die bewering afleidt dat verweerder twee derde 
van zijn schade ten laste moest worden gelaten;

Overwegende dat het bestreden vonnis dat verweer beantwoordt door inder-
daad te beslissen dat zowel het parkeren van de vrachtwagen als de aanwezig-
heid van zijn bestuurder aan de rechterkant van het voertuig foutief waren, maar 
door ook te vermelden "dat het grootste gedeelte van de aansprakelijkheid voor 
het ongeval noodzakelijkerwijs aan [eiseres] ten laste viel, aangezien ze wel over 
een goede zichtbaarheid beschikte maar verstrooid is geweest en de controle over 
het stuur heeft verloren toen zij de vrachtwagen naderde waarvan de noodlichten 
in werking waren gesteld", en door, om die redenen, aan verweerder D.S. slechts 
een vierde van zijn schade ten laste te laten;

Dat de appèlrechters de relatieve weerslag van de fouten van beide weggebrui-
kers op het ontstaan van de door die fouten veroorzaakte schade in feite hebben 
beoordeeld,  en zodoende niet  verder dienden te verduidelijken waarom zij  de 
aansprakelijkheden hebben verdeeld in de door het middel bekritiseerde verhou-
ding, en niet volgens de verhouding die eiseres in haar conclusie voorstelde;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel berust op de bewering dat de rechtbank gewei-

gerd heeft het feit dat de eerste verweerder langs de rechterzijde van zijn vracht-
wagen op de rijbaan liep, als fout aan te merken;

Overwegende evenwel dat de appèlrechters, door op die omstandigheid te wij-
zen en door te vermelden dat de bestuurder D. S. zich aldus op de rijstrook be-
vond waarop eiseres reed of zich op zijn minst in haar onmiddellijke nabijheid 
bevond, aan die verweerder een andere fout ten laste hebben gelegd dan die wel-
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ke erin bestond zijn voertuig op een kennelijk gevaarlijke plaats tot stilstand te 
brengen;

Dat het onderdeel, dat op een onjuiste uitlegging van het bestreden vonnis be-
rust, feitelijke grondslag mist;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis niet beslist dat de aanwezigheid van de 

eerste verweerder op de rijbaan, als voetganger, een fout is die geen enkel oorza-
kelijk verband vertoont met de door hem geleden schade; dat het daarentegen be-
slist dat die fout, alsook die welke erin bestaat de vrachtwagen foutief tot stil-
stand te hebben gebracht, een andere weerslag op de verdeling van de aansprake-
lijkheid heeft dan die welke eiseres aanvoert;

Dat het onderdeel op een onjuiste uitlegging van het vonnis berust en bijge-
volg feitelijke grondslag mist;

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat, wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende 

fouten van de beklaagde en van de getroffene, de bodemrechter in feite beoor-
deelt in welke mate elk van hen aansprakelijk is voor de schade;

Overwegende dat het vonnis beslist dat de eerste verweerder is getroffen door 
een wegverkeersongeval en twee fouten heeft begaan, waarvan de eerste een oor-
zakelijk verband met zijn eigen schade vertoont, terwijl de andere een oorzake-
lijk verband vertoont met zowel die schade als met die van eiseres;

Overwegende dat de rechter, in dergelijk geval, zonder zich tegen te spreken 
of artikel 1382 van het Burgerlijke Wetboek te schenden, de getroffene voor bei-
de schaden in dezelfde verhouding aansprakelijk kan stellen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, uitspraak doen over de omvang 
van de schaden;

Overwegende dat eiseres zonder berusting afstand doet van haar cassatiebe-
roep;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep, in zoverre het gericht is 

tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van D.S., M. H., 
D.S. en M. H., handelend qualitate qua, J. S. en de gemeenschappelijke verzeke-
ringskas Apra, uitspraak doen over de omvang van de schaden;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

12 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Bützler.
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Nr. 101

2° KAMER - 12 februari 2003

VALS GETUIGENIS - CORRECTIONELE ZAKEN - BEGRIP.

Een valse getuigenis in correctionele zaken vereist niet  dat de leugenachtige verklaring  
schade heeft toegebracht aan degene tegen wie ze is afgelegd; het is voldoende maar  
noodzakelijk dat ze een invloed heeft kunnen hebben op de beoordeling van de rechter1.  
(Art. 218, Sw.)

(B. T. B. en H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1511.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt twee middelen voor.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 218 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest neemt de redenen van de eerste rechter over, waarbij het vermeldt 

dat deze (wat betreft de litigieuze getuigenis) "beslist heeft ze na een nauwkeurig onder-
zoek definitief te verwerpen"; dat "het voldoende is dat de getuigenis een van de gegevens 
had kunnen zijn op grond waarvan de schuld kon worden vastgesteld" (om een veroorde-
ling te verantwoorden (p. 6 van het bestreden arrest)).

Grieven
Eerste onderdeel
De valse getuigenis kan slechts worden bestraft wanneer het schade heeft berokkend, 

d.w.z. wanneer het invloed heeft gehad op de beoordeling van de zaak door de rechter 
[...], terwijl zowel de eerste rechter als het bestreden arrest uitdrukkelijk hebben ontkend 
dat dergelijke schade is veroorzaakt (schending van artikel 218 van het Strafwetboek).

Tweede onderdeel
Zowel het hof [van beroep] als de rechtbank maken zich in hun beslissingen schuldig 

aan een tegenstrijdige redengeving, wat overeenkomt met een gebrek aan redengeving 
(schending van artikel 149 van de Grondwet), wanneer ze tegelijkertijd verklaren dat ze 

1 Zie Cass., 9 juni 1993, A.R. P.93.0276.F, nr. 276.
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de litigieuze getuigenis verwerpen en die getuigenis doorslaggevend had kunnen zijn voor 
hun beoordeling van de schuld.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemene beginselen van het recht van verdediging en meer bepaald van het recht van 

de getuige om geen getuigenis af te leggen over feiten die hem aan vervolging blootstel-
len;

- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verwijt eiseres dat zij ontkend heeft verschillende gesprekken met 

B. te hebben gevoerd en hem inlichtingen te hebben verstrekt tussen december 1992 en 
1996, meer bepaald in 1994.

Grieven
Eiseres zou aldus ertoe zijn gebracht om, onder eed, feiten van mededaderschap te er-

kennen die zij samen met B. zou hebben gepleegd; dat zij op grond van die verklaringen 
vervolgd had kunnen worden [...].

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het  arrest  niet  tegenstrijdig is,  in zoverre het,  door eigen 

gronden, enerzijds erop wijst dat de verklaringen van eiseres, zoals ze vermeld 
worden in de haar verweten telastlegging van valse getuigenis in strafzaken, "de 
beoordeling van de rechter van de waarde van de hem voorgelegde bewijzen of 
van de toe te passen straf beslist hadden kunnen vervalsen", en, anderzijds, "dat 
de litigieuze getuigenis daarenboven zo weinig neutraal was dat de rechter beslist 
heeft ze na een grondig onderzoek definitief te verwerpen"; dat de door het hof 
van beroep overgenomen gronden van de eerste rechter evenmin tegenstrijdig 
zijn;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een valse getuigenis in correctionele zaken niet vereist dat 

de leugenachtige verklaring schade heeft toegebracht aan degene tegen wie ze is 
afgelegd; dat het voldoende maar noodzakelijk is dat ze een invloed heeft kun-
nen hebben op de beoordeling van de rechter;

Overwegende dat het hof van beroep, in tegenstelling tot wat het middel be-
toogt, niet heeft "ontkend" dat de litigieuze verklaringen schade zouden hebben 
veroorzaakt, aangezien het erop heeft gewezen dat die verklaringen "de beoorde-
ling van de rechter van de waarde van de hem voorgelegde bewijzen of van de 
toe te passen straf beslist hadden kunnen vervalsen", en zich daarenboven uitge-
sproken heeft over het feit dat die verklaringen "weinig neutraal" waren;

Overwegende dat het hof van beroep vervolgens heeft beslist "dat niet vereist 
is dat de valse getuigenis de rechter daadwerkelijk heeft beïnvloed; dat het vol-
doende is dat de getuigenis een van de gegevens had kunnen zijn op grond waar-
van de schuld kon worden vastgesteld of de aan de op dat ogenblik betrokken be-
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klaagde op te leggen straf kon worden bepaald";
Dat aldus het arrest artikel 218 van het Strafwetboek niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiseres, voor de appèlrechters, heeft betoogd dat zij, zo ze andere ver-
klaringen had afgelegd,  "aldus ertoe zou zijn  gebracht om, onder eed,  [tegen 
zichzelf] feiten van mededaderschap te erkennen die zij samen met [verweerder] 
zou hebben gepleegd";

Dat het middel, dat niet voor de eerste keer voor het Hof kan worden aange-
voerd, niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

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

12 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. I. Van Cleemput en E. Gras, Charleroi.

Nr. 102

2° KAMER - 12 februari 2003

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - HOOFDSTRAF - BIJKOMENDE STRAFFEN 
- VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - STELSEL - GEVOLG.

2º WEGVERKEER — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 33 — ARTIKEL 33, §2 - 
VLUCHTMISDRIJF - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - WERKSTRAF - GEVOLG.

3º WEGVERKEER — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 48 - VLUCHTMISDRIJF - VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN - WERKSTRAF - GEVOLG.

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - WEIGERING - REDENGEVING - 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET - VEROORDELING TOT EEN 
ANDERE STRAF - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - WERKSTRAF - 
WEIGERING - REDENGEVING - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK 
DOET - VEROORDELING TOT EEN ANDERE STRAF - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN.

1º, 2° en 3° Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de  
rechter als hoofdstraf een werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan 
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het stelsel van de bijkomende straffen, zoals het verval van het recht tot sturen1.  (Art. 
37ter Sw.; artt. 33, §2 en 48, 1° Wegverkeerswet)

4º en 5° De correctionele rechtbank, die in hoger beroep niet alleen het verval van het recht 
tot sturen met redenen omkleedt, maar ook de andere straffen die hij uitspreekt en die hij  
boven een werkstraf verkiest, motiveert regelmatig zijn beslissing om die werkstraf niet  
uit te spreken. (Art. 37ter, §3, tweede lid Sw.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1530.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 oktober 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen en grieven
De Correctionele Rechtbank te Aarlen, die in hoger beroep als politierechtbank uit-

spraak doet, bevestigt in haar vonnis van 16 oktober 2002 het vonnis van 17 april 2002 
van de Politierechtbank te Aarlen, met de wijzigingen zoals ze zijn aangegeven in het 
vonnis waartegen cassatieberoep is ingesteld.

Het bestreden vonnis is niet passend met redenen omkleed in de zin van artikel 149 van 
de Grondwet en van de wet van 17 april 2002, waarvan [eiser] de toepassing vroeg.

[Eiser] had verzocht de duur van de vervallenverklaringen in te korten en de geldboetes 
te verminderen, zoals ze door de politierechtbank waren uitgesproken, en een werkstraf op 
te leggen.

In het zittingblad van de Correctionele Rechtbank te Aarlen is het pleidooi van [eiser], 
met name het verzoek om een werkstraf, opgenomen.

Het kan niet worden betwist dat eiser de Correctionele Rechtbank te Aarlen een plei-
dooi in die zin had voorgelegd, aangezien de procureur des Konings te Aarlen zijn schrif-
telijke vordering als volgt besluit: "Te dezen moet een vervallenverklaring wegens vlucht-
misdrijf worden opgelegd. De andere straffen kunnen worden vervangen door een werk-
straf".

Het is dus duidelijk dat de vordering tot veroordeling tot een werkstraf zowel betrek-
king had op de straffen van vervallenverklaring van het recht tot sturen als op de gevange-
nisstraffen en de geldboeten.

Het  vonnis  waartegen cassatieberoep is  ingesteld,  heeft  de aanvullende schriftelijke 

1 Zie A. JACOBS en M. DANTINNE, "La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002", Rev. 
dr. pén. 2002, blz. 825.
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vordering niet overgenomen waarin het openbaar ministerie erop had gewezen dat een 
straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen niet kon worden vervangen door een 
werkstraf.

Onder voorbehoud van de niet-naleving van de bepalingen van de wet van 17 april 
2002 over de toepasselijkheid van de werkstraf op een straf van vervallenverklaring, moet 
worden opgemerkt dat de rechtbank zijn beslissing om de werkstraf met name niet toe te 
passen op de in hoger beroep bevestigde geldboeten, niet met redenen heeft omkleed.

Er is dus sprake van niet-motivering van de beslissing in de zin van artikel 149 van de 
Grondwet, en schending door het bestreden vonnis van de bepalingen van de wet van 17 
april 2002, krachtens welke het rechtscollege waaraan de toepassing van die wet wordt 
gevraagd, haar beslissing om de toepassing van die wet te weigeren uitdrukkelijk met re-
denen moet omkleden.

Men kan aannemen dat het vonnis is gemotiveerd wat betreft de niet-toepassing van de 
wet van 17 april 2002 op de straffen van vervallenverklaring van het recht tot sturen, maar 
hetzelfde kan niet worden gezegd van de hoofdgevangenisstraf en van de geldboeten, die 
door de correctionele rechtbank zijn uitgesproken.

Het middel moet gegrond worden verklaard.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- wet van 17 april op de werkstraf.
Aangevochten beslissingen en redenen en grieven
A. Het bestreden vonnis heeft de wet van 17 april 2002 niet toegepast, waarom [eiser] 

in zijn pleidooi had verzocht, zowel wat betreft de straffen van vervallenverklaring met 
betrekking tot de aan [eiser] verweten telastlegging B (schending van de artikelen 48, § 1, 
en 38, §2 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968) als wat betreft de telastlegging C 
(artikel 33, §2 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, vluchtmisdrijf).

Met betrekking tot de telastlegging B, staat de wet van 17 april 2002 de toepassing van 
een werkstraf niet in de weg.

De schriftelijke vordering van de procureur des Konings te Aarlen vermeldt tevens dat 
de straf van vervallenverklaring weliswaar moest worden opgelegd wegens het vluchtmis-
drijf, maar dat volgens hem de andere straffen, en met name de straf van vervallenverkla-
ring van het recht tot sturen wegens de telastlegging B, vervangen konden worden door 
een werkstraf.

De rechtbank heeft dus de bepalingen van de wet van 17 april 2002 geschonden, wat 
betreft de straf die is opgelegd wegens de telastlegging B.

De rechtbank heeft afzonderlijke straffen uitgesproken, zodat het middel gegrond is en 
het vonnis bijgevolg vernietigd zal moeten worden.

B. Het bestreden vonnis vermeldt in zijn beslissing niet dat het de aanvullende schrifte-
lijke vordering van het openbaar ministerie overneemt, welke betrekking had op de onmo-
gelijkheid om een straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen te vervangen door 
een gevangenisstraf.

De redengeving van het vonnis, volgens welke de rechtbank de aanvullende vordering 
van het openbaar ministerie zou hebben gelezen en overgenomen, is niet opgenomen in 
dat vonnis.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat het bestreden vonnis de vordering van het 
openbaar ministerie heeft overgenomen.

Naast schending van artikel 149 van de Grondwet wegens gebrek aan motivering, moet 
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worden aangenomen dat het bestreden vonnis daarenboven niet beantwoordt aan de wette-
lijke vereisten van de wet van 17 april 2002, krachtens welke de rechtbank haar beslissing 
zal moeten motiveren wanneer ze weigert de wet van 17 juni 2002 toe te passen.

Het middel moet gegrond worden verklaard.
IV. Beslissing van het Hof
(...);
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering die tegen eiser is ingesteld wegens de telastleggingen B en C:
Over de eerste en tweede middelen samen:
Overwegende dat de middelen, die de schending aanvoeren van de wet van 17 

april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele za-
ken en in politiezaken, in werkelijkheid gegrond zijn op de schending van, ener-
zijds, artikel 37ter, §1 van het Strafwetboek, en, anderzijds, artikel 37ter, §3 van 
datzelfde wetboek, welke daarin zijn gevoegd door artikel 3 van de voormelde 
wet;

Overwegende dat, indien een feit tot een politiestraf of een correctionele straf 
leidt, de rechter met toepassing van artikel 37ter, §1 van het Strafwetboek, als 
hoofdstraf een werkstraf kan opleggen;

Dat de invoering van die straf niets wijzigt aan het stelsel van de bijkomende 
straffen;

Dat de appèlrechters aldus wettig beslissen dat de schendingen van de artike-
len 33, § 2 en 48, 1° van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie 
van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van de 
artikelen 33, §2, 38, §2 en 48, 1° van dat koninklijk besluit, bestraft moeten wor-
den met een bijkomende straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen;

Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Overwegende dat  de middelen de  appèlrechters  daarenboven verwijten hun 

weigering om de werkstraffen uit te spreken, niet met redenen te hebben om-
kleed overeenkomstig artikel 37ter, §3 van het Strafwetboek;

Overwegende dat het vonnis met name vermeldt dat "de rechtbank verkiest 
een  hoofdgevangenisstraf,  een  geldboete  en  een  vervallenverklaring  van  het 
recht tot sturen uit te spreken om eiser te straffen voor het besturen van een voer-
tuig in weerwil van een vervallenverklaring [telastlegging B], waarbij het ge-
bruik van het voertuig op een zaterdag alleen was ingegeven door louter per-
soonlijke redenen; dat dezelfde drie straffen worden opgelegd om het vluchtmis-
drijf [telastlegging C] te bestraffen waaraan [eiser] zich schuldig had gemaakt na 
een botsing, waarvan hij de uitzonderlijke ernst wel had moeten inzien";

Dat de appèlrechters, die, door die vermeldingen, niet alleen het verval van het 
recht tot sturen met redenen omkleden, maar ook de andere straffen die zij uit-
spreken en boven een werkstraf verkiezen, hun beslissing om die werkstraf niet 
uit te spreken regelmatig motiveren;

Overwegende dat de middelen, ten slotte, in zoverre ze de schending aanvoe-
ren van artikel 149 van de Grondwet, volledig zijn afgeleid uit de schending van 
de voormelde bepalingen;
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Dat de middelen in zoverre 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.

12 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchâteau.

Nr. 103

1° KAMER - 13 februari 2003

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - 
HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - HOGER BEROEP TEGEN EINDVONNIS - BEGRIP.

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd  
verklaart is slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als  
bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of  
de gegrondheid1. (Art. 1050, tweede lid, Ger.W.)

(I.C. T. De Wolmolen N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0441.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1050, tweede lid, en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de 

1 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiel geding, 
Maklu 1995, nrs. 353 - 357; K. VAN DAMME, "Het begrip 'eindvonnis' in art. 1050, tweede lid, Ger. 
W.: één vlag, vele ladingen ...", noot onder Antwerpen, 14 juni 1999, A.J.T. 2000-01,31.
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wet van 3 augustus 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van vernietiging verklaart het hoger beroep van verweerster ont-

vankelijk op de volgende gronden: Verweerster besluit op grond van artikel 1050, tweede 
lid van het Gerechtelijk Wetboek tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep en alles-
zins tot de ongegrondheid ervan (vooreerst omdat wel degelijk een arbeidsovereenkomst 
tussen partijen bestond en vervolgens omdat het beweerd tekort niet bewezen wordt). Het 
door eiseres ingeroepen artikel 1050, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek vindt in 
casu geen toepassing omdat er na de beslissing van de eerste rechter geen eindvonnis 
meer door dezelfde rechtbank kan geveld worden. Als de rechter zich ratione materiae on-
bevoegd verklaart, staat tegen diens beslissing dan ook onmiddellijk hoger beroep open. 
Het hoger beroep is dan ook ontvankelijk.

Grieven
Artikel 1050, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen een beslissing 

inzake bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het hoger be-
roep tegen het eindvonnis. Tegen een beslissing waarbij de eerste rechter zich onbevoegd 
verklaart, kan derhalve slechts hoger beroep worden ingesteld samen met het hoger be-
roep tegen het eindvonnis van de rechter naar wie de zaak verwezen werd. De Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen verklaarde zich bij vonnis van 18 februari 1999 onbe-
voegd en verzond de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Tegen deze beslissing 
inzake bevoegdheid kon derhalve slechts hoger beroep worden ingesteld samen met een 
hoger beroep tegen het eindvonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Het bestreden 
arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat als de eerste rechter zich ratione materiae on-
bevoegd verklaart, tegen diens beslissing onmiddellijk hoger beroep openstaat omdat er 
na die beslissing van de eerste rechter geen eindvonnis meer door dezelfde rechtbank kan 
geveld worden. Artikel 1050, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek vereist voor zijn 
toepassing immers niet dat de beslissing inzake de bevoegdheid en het eindvonnis door 
dezelfde rechter geveld worden (schending van de artikelen 1050, tweede lid, en 1055 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, in alle zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitge-
sproken zelfs al is dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis;

Dat evenwel krachtens artikel 1050, tweede lid, tegen een beslissing inzake be-
voegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het hoger be-
roep tegen een eindvonnis;

Dat, overeenkomstig artikel 1055 van hetzelfde wetboek, tegen ieder vonnis 
alvorens recht te doen of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het 
zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden ingesteld tege-
lijkertijd als tegen het eindvonnis;

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede 
lid,  werd ingevoegd en voormeld artikel  1055 werd gewijzigd, blijkt  dat  een 
eindvonnis in de zin van deze wetsbepalingen een vonnis is inzake de ontvanke-
lijkheid of de gegrondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft 
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verklaard dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter;
Dat hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het von-

nis waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en derge-
lijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft ver-
klaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over 
de ontvankelijkheid of de gegrondheid;

Overwegende dat de appèlrechters, door het  hoger beroep tegen het vonnis 
waarbij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen zich onbevoegd verklaar-
de en de zaak verzond naar de Arbeidsrechtbank te Antwerpen ontvankelijk te 
verklaren, de artikelen 1050, tweede lid, en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden;

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.

13 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Andersluidende conclusie2 van de h. Bresseleers, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 104

1° KAMER - 13 februari 2003

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - BIJKOMENDE WERKEN - BEGRIP.

De  bijkomende  werken  waarvoor  ingevolge  art.  42,  §2  M.B  10  aug.  1977  houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten de herziening van de eenheidsprijs kan worden geëist  
zijn die welke door het bestuur ingevolge art 42, §1 van voornoemd besluit zijn bevolen. 
(Art. 42, §§1 en 2 M.B. 10 aug. 1977)

(N.M.B.S. N.V. van publiek recht T. SOTRALIEGE N.V.)

ARREST (vertaling)

2 Het openbaar ministerie was van mening dat het middel naar recht faalde; de beslissing van de 
oorspronkelijk aangezochte rechter die zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst, is immers een 
eindvonnis in de zin van artikel 1050 Ger. W. (P. LEMMENS en A.S. MAERTENS in Gerechtelijk Recht.  
Artikelsgewijze commentaar, Kluwer, artikel 1050, 15-16). 
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(A.R. C.02.0121.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 42, §§1 en 2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vast-

stelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden arrest, dat door het 

Hof van Beroep te Luik op 26 februari 2001 is gewezen, de rechtsvordering van verweer-
ster grotendeels gegrond en veroordeelt het eiseres haar een bedrag van 1.250.000 BEF, 
na aftrek van het reeds betaalde bedrag van 480.000 BEF te betalen, plus de B.T.W., de 
overeenkomstig artikel 15, §4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bereken-
de verwijlinterest en de kosten van beide instanties.

Het hof van beroep steunt zijn beslissing, enerzijds, op de "oordeelkundige gronden" 
van de eerste rechter die "het hof overneemt" en die hier geacht worden volledig te zijn 
weergegeven, anderzijds, op zijn eigen beweegredenen die luiden als volgt: "in werkelijk-
heid is 374,72 ton verwijderd, dat is meer dan het drievoudige van de door de diensten 
van het bestuur geschatte hoeveelheid; ... de aanneming omvatte alle afval met inbegrip 
van die welke nauw met de aarde verbonden was; door de bovenste laag aarde die de afval 
bevatte weg te nemen heeft (verweerster) alleen maar haar verbintenissen uitgevoerd; ... 
(eiseres) maakte daartegen trouwens geen enkel bezwaar bij de oplevering van de uitge-
voerde werkzaamheden; ... (eiseres) bewijst niet dat de aannemer er verkeerd aan deed 
een bulldozer met volledig blad in te schakelen, gelet op het feit dat de aarde met afval 
vermengd was en het bestuur een termijn van 10 dagen had opgelegd voor de door het 
Waalse Gewest geëiste verwijdering van de afval; ... overeenkomstig artikel 42, §2 van de 
algemene aannemingsvoorwaarden vordert (verweerster) te dezen terecht de herziening 
van de prijs voor de door het bestuur opgeleverde bijkomende werken, daar deze het drie-
voudige van de door de technische diensten van (eiseres) geschatte hoeveelheid overtref-
fen, zonder dat zij aantoont dat de aannemer, beter dan haar eigen technische diensten, die 
beoordelingsfout had kunnen ontdekken".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiseres had in haar appèlconclusie aangevoerd dat artikel 42, §2 van het ministerieel 

besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoor-
waarden "het logische gevolg was van paragraaf 1 ... wat tot gevolg heeft dat 'de onvoor-
ziene werken tot welker uitvoering de aannemer gehouden is' als bedoeld in paragraaf 2 
verband houden met het geval dat de aannemer aan de werken alle toevoegingen, wegla-
tingen of wijzigingen moet aanbrengen die het bestuur in de loop van de uitvoering van de 
in paragraaf 1 bedoelde werken meent te moeten bevelen" en zij  leidde daaruit  af dat 
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voornoemd artikel 42, §2 derhalve te dezen niet van toepassing was, daar zij geen bijko-
mend werk had bevolen waarin het oorspronkelijk bestek niet had voorzien.

In geen van zijn eigen gronden en in geen van de gronden van de eerste rechter die het 
overneemt antwoordt het bestreden arrest op het bovenstaande, bij conclusie aangevoerde 
middel en gaat het na of voor de toepassing van §2 van artikel 42 al dan niet een bevel 
van het bestuur vereist is.

Het bestreden arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed en schendt der-
halve artikel 149 van de Grondwet.

2. Tweede onderdeel
Artikel 42 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van 

de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-opdrachten van werken, leverin-
gen en diensten staat onder de titel "Wijziging in de aanneming en herziening van de een-
heidsprijzen" en [bepaalt] in § 1 dat "de aannemer ertoe gehouden is alle om het even wel-
ke toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de werken te brengen, die het bestuur in 
de loop van de uitvoering ervan meent te moeten bevelen... Deze bevelen moeten schrifte-
lijk gegeven worden. Met een geschreven bevel wordt gelijkgesteld, het mondeling bevel 
waarvan de aannemer bij een ter post aangetekende brief melding heeft gemaakt...", §2 
bepaalt dat "de onvoorziene werken tot welker uitvoering de aannemer gehouden is, de 
voorziene werken die aan de aanneming worden onttrokken alsmede al de andere wijzi-
gingen, worden berekend tegen de eenheidsprijzen die de aannemer in de bij zijn aanbod 
gevoegde opmetingsstaat heeft vermeld of, bij gebreke daarvan, aan de hand van overeen 
te komen eenheidsprijzen. Het bestuur of de aannemer kan een herziening van de een-
heidsprijzen eisen voor de bijwerken van dezelfde aard en beschreven in dezelfde termen 
als in de post van de opmetingsstaat: 1° wanneer de bijkomende werken het drievoudige 
overtreffen van de hoeveelheid voorzien in de betreffende post van de opmetingsstaat; 2° 
wanneer de prijs van de supplementen die betrekking hebben op de betreffende post 10 
pct. van het bedrag der aanneming overtreft, met een minimum van 10.000 BEF ...". Para-
graaf 6 van datzelfde artikel bepaalt daarentegen dat "indien, onafhankelijk van elke door 
het bestuur aangebrachte wijziging aan de aanneming, de werkelijk uitgevoerde hoeveel-
heden van een post volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan 
de helft van de vermoedelijke hoeveelheden, kan ieder der partijen de herziening van de 
prijzen en van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijnen vragen".

Uit de bewoordingen van die bepaling volgt aldus dat de bijkomende werken waarvoor 
de eenheidsprijs kan worden herzien overeenkomstig §2 alleen die zijn welke door het be-
stuur zijn bevolen en niet die welke, onafhankelijk van elke door het bestuur bevolen wij-
ziging, het gevolg zijn van een beoordelingsfout van het bestuur. De "onvoorziene werken 
tot welker uitvoering de aannemer gehouden is, de voorziene werken die aan de aanne-
ming worden onttrokken alsmede al de andere wijzigingen", bedoeld in artikel 42, §2, 
moeten immers klaar en duidelijk in verband worden gebracht met de identieke bewoor-
dingen van §1 volgens welke "de aannemer ertoe gehouden is alle om het even welke toe-
voegingen, weglatingen en wijzigingen aan de werken te brengen, die het bestuur meent 
te moeten bevelen". Het bestreden arrest stelt evenwel te dezen niet vast dat de overschrij-
ding van het drievoudige van de geschatte hoeveelheid bevolen was door het bestuur. Het 
hof van beroep stelt integendeel vast dat "de aanneming alle afval omvatte, met inbegrip 
van die welke nauw met de aarde verbonden was" en "dat (verweerster) door de bovenste 
laag aarde die de afval bevatte weg te nemen, haar verbintenissen alleen maar heeft uitge-
voerd". Het beslist aldus noodzakelijkerwijs dat die werken reeds van bij de aanvang be-
grepen waren in de contractuele verbintenissen van verweerster. Daar het bestreden arrest 
derhalve beslist dat verweerster, overeenkomstig artikel 42, §2 van het ministerieel besluit 
van 10 augustus 1977, terecht de herziening van de prijs vordert voor de bijkomende wer-
ken die het drievoudige van de door de technische diensten van eiseres geschatte hoeveel-
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heid overtroffen, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht en schendt het derhalve 
het in het middel vermelde artikel 42, §§1 en 2 van het ministerieel besluit van 10 augus-
tus 1977.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 42, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 

1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoor-waarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, eerste lid, bepaalt dat 
de onvoorziene werken tot welker uitvoering de aannemer gehouden is, de voor-
ziene werken die aan de aanneming worden onttrokken alsmede al de andere wij-
zigingen worden berekend tegen de eenheidsprijzen die de aannemer in de bij 
zijn aanbod gevoegde opmetingsstaat heeft vermeld; dat volgens het tweede lid 
van dat artikel, het bestuur of de aannemer de herziening van de eenheidsprijzen 
kan eisen voor de bijwerken van dezelfde aard en beschreven in dezelfde termen 
als in de post van de opmetingsstaat, onder meer wanneer de bijkomende werken 
het drievoudige overtreffen van de hoeveelheid voorzien in de betreffende post 
van de opmetingsstaat;

Overwegende dat daaruit volgt dat de bijkomende werken die zijn welke door 
het bestuur bevolen zijn krachtens artikel 42, §1 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat het arrest, door verweerster toe te staan de herziening van de 
prijs te vorderen voor de door het bestuur opgeleverde bijkomende werken, zon-
der daarbij vast te stellen dat die werken door het bestuur waren bevolen, het bo-
venaangehaalde artikel 42, §2 van het ministerieel besluit schendt;

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

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter 

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

13 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 105

1° KAMER - 13 februari 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT 
GEGROND IS OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND IS - 
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MIDDEL DAT NIET AAN DE BODEMRECHTER IS VOORGELEGD EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN 
INITIATIEF HEEFT BESLIST - ONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat, tot staving van een cassatieberoep, gegrond is op een wettelijke bepaling  
die  noch  van  openbare  orde  noch  dwingend  is,  dat  niet  voorgelegd  is  aan  de  
appèlrechter  en  waarover  deze evenmin  op  eigen initiatief  heeft  beslist,  is  nieuw en  
derhalve niet ontvankelijk1.

(CONSTRUCTIONS MARCEL CREUTZ N.V. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0280.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 8 november 2001 door het 

Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt vast, met verwijzing naar de uiteenzetting van het vonnis van 

de eerste rechter van 2 mei 2000: (1) dat verweerster werd aangesteld als curator in het 
faillissement van Mevr. N. bij vonnis van 2 april 1998 van de Rechtbank van Koophandel 
te Verviers; dat zij in die hoedanigheid voor de eerste rechter een rechtsvordering heeft in-
gesteld tot betaling van een factuur aan Mevr. N. ten belope van 242.00 BEF, zijnde een 
commissieloon dat haar verschuldigd was voor de verkoop van een pand van eiseres aan 
de naamloze vennootschap Jessi voor een bedrag van 13.000.000 BEF; (2) dat Mevr. N. 
die onderhandse koopakte op 12 maart [lees: 7 februari] 1998 heeft ondertekend onder 
voorbehoud van bekrachtiging door de h. M. C.; dat die bekrachtiging op 12 maart 1998 is 
gebeurd; dat een voorschot van 1.000.000 BEF moest worden betaald, maar dat de cheque 
van de koper voor betaling van dat voorschot door eiseres nooit is geïnd; dat de authentie-
ke akte binnen twee maanden na de bekrachtiging moest worden verleden; (3) dat de 
naamloze vennootschap Jessi, bij eenzijdige akte van 2 juli 1998, verklaard heeft af te 
zien van de aankoop ten voordele van twee andere vennootschappen; dat eiseres om fisca-
le problemen te vermijden heeft geweigerd de authentieke akte met die twee vennoot-
schappen te verlijden; dat eiseres op 7 juli 1998 bij aangetekende brief de naamloze ven-
nootschap Jessi in gebreke heeft gesteld binnen acht dagen de authentieke akte te verlij-
den; dat eiseres, aangezien aan die ingebrekestelling geen gevolg is gegeven, de naamloze 
vennootschap Jessi heeft gedagvaard tot ontbinding van de verkoop; dat de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik bij vonnis van 23 december 1999 de ontbinding van de onderhand-
se koopakte heeft bevolen, omdat zij van oordeel was dat niet was aangetoond dat eiseres 
ten onrechte voor de ontbinding van de onderhandse koopakte heeft gekozen; (4) dat eise-

1 Zie Cass., 12 mei 1997, A.R. S.96.0126.N, nr. 225. 
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res betwist dat zij het door verweerster q.q. gevorderde commissieloon moet betalen om-
dat de verkoop aan de naamloze vennootschap Jessi niet is doorgegaan,

en veroordeelt vervolgens eiseres om verweerster q.q. het bedrag van 242.000 BEF ver-
meerderd met de moratoire interest sedert 14 augustus 1999 te betalen en ook de kosten 
van beide instanties te dragen.

Het arrest steunt voornamelijk op de volgende gronden:
"De ondertekening op 7 februari 1998 van de onderhandse koopakte tussen Mevr. N. en 

de naamloze vennootschap Jessi, gevolgd door de bekrachtiging op 12 maart 1998 door 
M. C., heeft de verkoop van het pand tussen de partijen vastgelegd [...]. 

Althans tot 2 juli 1998, toen de naamloze vennootschap Jessi eenzijdig een andere ko-
per voorstelde, bestond er geen enkel beletsel voor het opstellen van de authentieke akte 
van de verkoop.

De factuur is voorafgaand aan die datum opgesteld.
Er dient te worden beklemtoond dat het vonnis van 23 december 1999 de ontbinding en 

niet de nietigverklaring van de verkoop heeft uitgesproken.
De vastgoedmakelaar heeft, vanaf de bekrachtiging van de onderhandse koopakte die 

door zijn toedoen is totstandgekomen, ten aanzien van de verkoper zijn normale opdracht 
van vastgoedmakelaar vervuld, welke opdracht met het commissieloon wordt vergoed.

[Eiseres] toont niet aan dat het in dat beroep gebruikelijk is dat de ondertekening van 
een authentieke koopakte de enige oorzaak van het verschuldigd zijn van het commissie-
loon is.

[Zij] toont evenmin aan dat een dergelijke voorwaarde stilzwijgend tussen de partijen 
zou zijn overeengekomen (...).

Het ontbreken van een fout of misbruik vanwege (eiseres) bij nastreven van [de] ont-
binding van de [verkoop] heeft geen enkele invloed op de beoordeling van de contractuele 
verplichtingen van de partijen in dit geschil". 

Grieven
Ingevolge artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering 

van een verbintenis vordert, het bestaan van de elementen die zijn recht hebben doen ont-
staan bewijzen.

In dit geval diende verweerster q.q. dus aan te tonen dat zij recht had op betaling van de 
factuur ten belope van 242.000 BEF die Mevr. N. in maart 1998 had opgesteld.

Het bestreden arrest ontkent niet dat, zoals eiseres in conclusie beklemtoonde, "de par-
tijen geen geschreven overeenkomst hebben opgesteld". Bij ontstentenis van een geschre-
ven overeenkomst waarin zijn vastgelegd het tijdstip waarop en de voorwaarden waaron-
der het commissieloon aan de vastgoedmakelaar is verschuldigd, kon verweerster q.q. ze-
ker het bewijs daarvan door alle rechtsmiddelen leveren, inclusief vermoedens, gelet op 
het feit dat beide partijen handelaars waren.

Het bestreden arrest steunt niet op de overweging dat eiseres de factuur van Mevr. N . 
zou hebben aanvaard, wat eiseres betwistte.

In die omstandigheden en gelet op het verweer van eiseres die betoogde dat Mevr. N . 
pas recht had op haar commissieloon op het tijdstip dat de authentieke koopakte werd ver-
leden, en dat zulks niet gebeurde door de fout van de door Mevr. N. voorgestelde koper, 
diende verweerster q.q. te bewijzen dat Mevr. N. krachtens de mondelinge overeenkomst 
tussen haar en eiseres onvoorwaardelijk recht had op haar commissieloon vanaf het ogen-
blik dat de verkoop bij onderhandse akte was gesloten.

Uit de voormelde motieven van het arrest en inzonderheid uit het motief dat "eiseres" 
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het bestaan van een dergelijke vereiste (het verlijden van de authentieke verkoopakte) niet 
aantoont [...] ingevolge een stilzwijgende overeenkomst tussen de partijen" blijkt evenwel 
dat het hof van beroep eiseres heeft verplicht te bewijzen dat Mevr. N. geen recht op het 
commissieloon had als de authentieke koopakte door de fout van de koper niet kon wor-
den verleden.

Het bestreden arrest heeft bijgevolg de bewijslast op onwettige wijze omgekeerd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat verweerster qualitate qua in haar conclusie betoogde dat ei-

seres "helemaal niet aantoon(de)t dat er een 'gebruik' bestond volgens hetwelk 
[D.]  N. geen  commissieloon  vroeg  als  de  onderhandse  koopakte  werd 
vernietigd";

Dat eiseres voor het hof van beroep niet heeft aangevoerd dat die bewijslast 
niet op haar rustte en dat het, zoals het middel betoogt, aan verweerster stond te 
bewijzen "dat [D.] N. krachtens de mondelinge overeenkomst tussen haar en ei-
seres onvoorwaardelijk recht had op haar commissieloon vanaf het ogenblik dat 
de verkoop bij onderhandse akte was gesloten";

Dat eiseres integendeel het bewijs heeft willen leveren van het bestaan "van 
een contractueel gebruik of geplogenheid volgens welke het [ereloon] aan [D.] 
N. alleen is verschuldigd als de verkoop in een authentieke akte [was] vastge-
legd";

Overwegende dat eiseres aldus voor de feitenrechter geen geschil inzake be-
wijslast heeft opgeworpen; dat het hof van beroep over die vraag geen uitspraak 
heeft gedaan en dat niet hoefde te doen;

Dat het middel, dat gegrond is op een wetsbepaling die noch van openbare 
orde noch dwingend is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en waarover 
deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist, nieuw en derhalve niet ontvanke-
lijk is;

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

13 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 106

1° KAMER - 14 februari 2003

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - GEDING - 
ONWILLIGE PROCESPARTIJ (ARTIKEL 751 GER.W.) - TERMIJN OM CONCLUSIE NEER TE LEGGEN - 
TE LAAT NEERGELEGDE CONCLUSIE VAN DE VERWITTIGDE PARTIJ - SANCTIE - VOORWAARDE.

In het geval dat de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste en tweede lid Ger.W. verwittigde  
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partij binnen de in het vierde lid van die paragraaf bepaalde termijn heeft geconcludeerd,  
vindt de sanctie die in dit lid is bepaald geen toepassing op conclusies die de verwittigde  
partij  heeft  genomen  na  het  verstrijken  van  de  in  dit  lid  bepaalde  termijn  van  twee 
maanden, maar nadat de partij die om toepassing van die sanctie heeft verzocht zelf nog  
heeft geconcludeerd na de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste lid van dit wetboek 
bepaalde rechtsdag1. (Art. 751, §1, eerste en tweede lid Ger.W.)

(P.D.M. T. Farma Bovan N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0665.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijken de volgende feiten:
1. eiser is na het verzoekschrift tot hoger beroep verschenen op 6 juni 1998;
2. hij werd op 4 november 1998 op verzoek van verweerder opgeroepen over-

eenkomstig artikel 751, §1 van het Gerechtelijk Wetboek met vermelding van 5 
februari 1999 als datum van terechtzitting;

3. eiser heeft op 4 januari 1999 een conclusie ter griffie neergelegd, zijnde de 
laatste dag van de twee maanden vanaf 4 november 1998;

4. op de terechtzitting van 5 februari 1999 werd "op verzoek van (de raadsman 
van eiser) en met akkoord van de partijen (...) er toepassing gemaakt van artikel 
751 van het Gerechtelijk Wetboek (en) de zaak uitgesteld naar de terechtzitting 
van 22 oktober 1999;

5. op 15 februari 1999 heeft eiser een conclusie ter griffie neergelegd;
6. op 1 april 1999 heeft ook verweerster een conclusie ter griffie neergelegd;
7. op 16 april 1999 heeft verweerster andermaal een conclusie ter griffie neer-

gelegd;
8. op 22 oktober 1999 werd aan de advocaten van eiser en verweerster een be-

richt met vermelding van artikel 751, §2 van het Gerechtelijk Wetboek gestuurd 
dat de datum van terechtzitting van 22 oktober 1999 werd afgelast en dat de zaak 
voor een "tegensprekelijk debat" werd uitgesteld op 26 mei 2000;

9. op 22 mei 2000 heeft eiser een appèlconclusie ter griffie neergelegd;
10. verweerster heeft op de terechtzitting van 26 mei 2000 gevorderd dat de 

conclusie van eiser van 22 mei 2000 uit het debat zou worden geweerd. Op die 
datum werd de zaak voor uitspraak gesteld op 30 juni 2000;

11. op 30 juni 2000 werd het arrest "op tegenspraak" gewezen.

1 Zie Cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0149.N en C.95.0275.N, nr. 281.
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IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 751, §§1 en 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 24 van 

de wet van 3 augustus 1992;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep weert de conclusie van eiser die ter griffie werd neergelegd op 22 

mei 2000 uit de debatten en veroordeelt eiser tot betaling aan verweerster van de hoofd-
som van 502.127 BEF, o.m. op volgende gronden:

"3. Op de openbare terechtzitting van 26 mei 2000 heeft (verweerster) het weren uit de 
debatten gevorderd van de conclusies van ... (eiser) die (...) op 22 mei 2000 laattijdig ter 
griffie werden neergelegd, gelet immers op de gerechtsbrieven welke op voet van artikel 
751 van het Gerechtelijk Wetboek aan hen werden toegestuurd.

Hierop kan worden ingegaan, met dien verstande echter dat ook het laattijdig medege-
deeld stavingsstuk 2 van Klimathome BVBA welke aan haar conclusie is gehecht uit de 
debatten geweerd wordt.

De omstandigheid dat de conclusies van De Loose Florimond in werkelijkheid 'synthe-
seconclusies' zijn is niet relevant, aangezien het artikel 751, vierde lid van het Gerechte-
lijk Wetboek een dergelijk onderscheid niet maakt",

Grieven
Artikel 751, §1, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar dat de con-

clusies van de verwittigde partij die na het verstrijken van de termijn van twee maanden 
vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging zijn neergelegd, ambtshalve 
uit de debatten worden geweerd, maar deze sanctie is niet toepasselijk op de conclusies 
die worden genomen als repliek op conclusies, neergelegd door de partij die om de toe-
passing van dit artikel heeft verzocht nadat de zaak, overeenkomstig §2, op de zitting be-
doeld bij §1, eerste lid, werd verdaagd tot een nabije datum. Het recht van verdediging ge-
biedt integendeel dat de verwittigde partij in een conclusie nog kan repliceren op laatstge-
noemde conclusies. Te dezen heeft verweerster op 1 en 16 april 1999 - nadat de zaak op 
de openbare terechtzitting van 5 februari 1999, bepaald overeenkomstig artikel 751, was 
verdaagd - ter griffie conclusies neergelegd en heeft eiser daarop geantwoord in zijn twee-
de conclusie in hoger beroep dd. 19 mei 2000, neergelegd ter griffie op 22 mei 2000.

Hieruit volgt dat het hof, door op voormelde gronden de wering van deze conclusie uit 
het debat te bevelen, de wetsbepaling en het algemeen rechtsbeginsel vermeld in het mid-
del schendt.

(...)
V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 751, §1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zo-

als dit artikel werd vervangen bij artikel 24 van de wet van 3 augustus 1992, be-
paalt dat de meest gerede partij ten aanzien van de partij die bij de inleiding of 
op een andere zitting niet is verschenen of die binnen de vastgestelde termijn 
geen conclusie heeft genomen, een vonnis kan vorderen dat geacht wordt op te-
genspraak te zijn gewezen, indien zij de partij  heeft laten verwittigen van de 
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plaats, de dag en het uur waarop het vonnis zal worden gevorderd, met de mede-
deling dat dit vonnis, zelfs bij haar afwezigheid, een vonnis op tegenspraak zal 
zijn; 

Dat §1, vierde lid van dit artikel bepaalt dat de verwittigde partij om haar con-
clusies ter griffie neer te leggen beschikt over een termijn van twee maanden 
vanaf de kennisgeving of betekening van de verwittiging en dat de conclusies die 
na het verstrijken van die termijn worden neergelegd, ambtshalve uit de debatten 
worden geweerd;

Dat §2, tweede lid van dit artikel bepaalt dat de partij die de toepassing van dit 
artikel heeft gevraagd, uiterlijk tien dagen voor de rechtsdag om verwijzing naar 
de rol kan verzoeken en dat zo niet de zaak wordt behandeld; dat dit lid verder 
bepaalt dat als de rol overbelast is, de zaak wordt verdaagd opdat er op een na-
bije datum beknopt wordt over gepleit;

Dat het derde lid van die paragraaf bepaalt dat, indien voor de bepaalde rechts-
dag conclusies worden neergelegd door de partij die om de toepassing van dit ar-
tikel heeft verzocht, de andere partij kan verzoeken dat de zaak naar de rol wordt 
verwezen of ze te verdagen naar een nabije datum;

Dat het vierde lid van die paragraaf bepaalt dat bij verdaging van de zaak het 
voordeel van de toepassing van dit artikel blijft bestaan;

Dat §3 van dit artikel bepaalt dat indien na het verstrijken van de termijn van 
twee maanden bedoeld in §1, vierde lid, een nieuw of ter zake dienend stuk of 
feit dat nieuwe conclusies rechtvaardigt, is ontdekt door een partij die conclusies 
heeft neergelegd, artikel 748, §2, kan worden toegepast;

Dat tenslotte §4 van artikel 751 bepaalt dat als de in dit artikel voorgeschreven 
formaliteiten niet zijn vervuld, dit artikel niet kan worden toegepast;

Overwegende dat het middel aanvoert dat de sanctie dat de conclusie die de 
overeenkomstig artikel 751, §1, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wet-
boek verwittigde partij na het verstrijken van de in het vierde lid van die para-
graaf bepaalde termijn van twee maanden heeft neergelegd, ambtshalve uit het 
debat wordt geweerd, niet toepasselijk is op een conclusie die na de overeenkom-
stig §1, eerste lid, bepaalde rechtsdag is genomen door die verwittigde partij als 
antwoord op de conclusie van de partij die om toepassing van dit artikel heeft 
verzocht;

Overwegende dat  uit  de  hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen volgt 
dat, in het geval dat de verwittigde partij binnen de in artikel 751, §1, vierde lid, 
bepaalde termijn heeft geconcludeerd, de sanctie die in dit lid is bepaald geen 
toepassing vindt op conclusies die de verwittigde partij heeft genomen als ant-
woord op de na het verstrijken van die termijn door de verzoekende partij geno-
men conclusies;

Overwegende dat  uit  de  hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen volgt 
dat, in het geval dat de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste en tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek verwittigde partij binnen de in het vierde lid van die 
paragraaf bepaalde termijn heeft geconcludeerd, de sanctie die in dit lid is be-
paald, geen toepassing vindt op conclusies die de verwittigde partij heeft geno-
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men, na het verstrijken van de in dit lid bepaalde termijn van twee maanden, 
maar nadat de partij die om toepassing van die sanctie heeft verzocht zelf nog 
heeft geconcludeerd na de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste lid van dit wet-
boek bepaalde rechtsdag;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat:

1.  eiser op verzoek van verweerster op 4 november 1998 werd opgeroepen 
overeenkomstig artikel 751, §1 van het Gerechtelijk Wetboek;

2. eiser op 4 januari 1999, de laatste dag van de termijn van twee maanden, 
een appèlconclusie ter griffie heeft neergelegd;

3. eiser, nadat verweerster nog op 1 april 1999 en 16 april 1999 concludeerde, 
ook op 22 mei 2000 een appèlconclusie heeft neergelegd;

4. het arrest de conclusie van eiser van 22 mei 2000 op verzoek van verweer-
ster uit het debat weert;

Overwegende dat de appèlrechters aldus artikel 751, §1, vierde lid van het Ge-
rechtelijk Wetboek schenden;

Dat het middel 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 eiser veroordeelt ten aanzien van 

verweerster en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijke 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 Antwerpen.

14 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 107

1° KAMER - 14 februari 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
OUDERS - VERMOEDEN - GRONDSLAG - ARBEIDSOVEREENKOMST - VERBAND - BEVRIJDING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - OUDER - AANSPRAKELIJKHEID 
- VERMOEDEN - GRONDSLAG - VERBAND - BEVRIJDING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
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1º en 2° Het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt  
door hun minderjarig kind steunt op de verplichting om dat kind een passende opvoeding  
te geven en er toezicht op te houden; deze verplichting houdt geen verband met  de 
uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  van  een  ouder,  zodat  deze  zich  niet  kan 
bevrijden van die aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat hij zich bij de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog, zware schuld of  
gewoonlijk voorkomende lichte schuld1.  (Art. 1384, tweede lid B.W.; art. 18, eerste en 
tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet)

(R. T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0354.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 1996 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, bijzonder tweede en vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 18, bijzonder eerste en tweede lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters veroordelen eiseres, door bevestiging van het bestreden vonnis, tot het 

betalen van een bedrag van 496.935 BEF aan verweerster en verwerpen daarbij het ver-
weer van eiseres gegrond op artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten, op grond van volgende motieven:

"3. De oeverloze discussies tussen partijen over het feit of (eiseres), op het ogenblik 
van de brand, al dan niet in dienstverband werkte voor V., hetgeen haar, in bevestigend 
geval van haar aansprakelijkheid zou kunnen ontheffen op grond van artikel 18 WAO, is 
ter zake zonder enig belang.

Artikel 18 WAO geldt immers slechts voor de persoonlijke fouten van werknemers en 
niet voor het geval waarin, zoals in casu, de werknemer wordt aangesproken op grond van 
zijn kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 1384, tweede lid, B.W.) omdat hij geacht wordt, 

1 Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. 9385, nr. 47 (betreffende de aansprakelijkheid van een onderwijzer 
voor  zijn  leerlingen  tijdens  de  uitvoering  van  een  arbeidsovereenkomst)  en  7  mei  1996,  A.R. 
P.94.0841.N, nr. 151 (betreffende het begrip uitvoering van een arbeidsovereenkomst); zie ook: L. 
CORNELIS, "L'instituteur piégé par les conjugaisons horizontales et verticales?", (noot onder Cass., 25 
jan.  1993  en  Cass.,  28  okt.  1994),  R.C.J.B. 1997,  42-69,  i.h.b.  56-63,  nrs.  16-21;  L.  CORNELIS, 
Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Deel I, Antwerpen, Maklu 
en  Brussel,  Ced.  Samsom,  1989,  314-315,  nr.  184;  J.-L.  FAGNART,  "La  responsabilité  civile  des 
parents", Rev. Dr. Jeun. 1997, 362-371, i.h.b. 367-370; D. FRERIKS, "De toepasselijkheid van art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet  op  de  werknemer  op  wie  een  vermoeden  of  een  objectieve 
aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij  het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 
1993", R.W. 1994-95, 1254-1258.
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omwille van zijn hoedanigheid van ouder in te staan voor fouten die hij zelf niet begaan 
heeft;

4. Terecht oordeelde de eerste rechter dat het kind van (eiseres), K. M., geen persoonlij-
ke aansprakelijkheid trof gelet op zijn schuldonbekwaamheid.

Zulks belet niet dat de brandstichting een objectief onrechtmatige daad was, waarvoor 
(eiseres) aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel 1384, tweede lid, B.W.

In strijd met de zienswijze van de eerste rechter, die (eiseres) aansprakelijk achtte we-
gens een vermoed gebrek in de opvoeding, is het hof van oordeel dat de aansprakelijkheid 
van (eiseres) dient gesteund op een gebrek aan toezicht; het is onverantwoord een nog 
geen vijf jaar oud kind in een overvol café aan zijn lot over te laten door het in een kamer 
voor de televisie te plaatsen.

(Eiseres) wist of moest weten dat dit kind op elk moment de kamer, waarin het zich al-
leen bevond, kon verlaten en zich naar andere plaatsen kon begeven waar het mogelijk 
zichzelf of anderen in gevaar kon brengen en/of ongevallen en schade kon veroorzaken.

Het is overigens door dit volkomen gebrek aan toezicht van (eiseres) op haar kind dat 
de brand en de schade zijn kunnen ontstaan.

De vordering van (verweerster) tegen (eiseres) is derhalve gegrond op basis van artikel 
1384, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek om de hierboven uiteengezette reden" (be-
streden arrest, derde en vierde blad).

Grieven
Luidens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is 

de werknemer, ingeval hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst aan de werkgever of 
derden schade berokkent, enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld, en 
voor lichte schuld die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Deze vrijstelling van aansprakelijkheid van de werknemer betreft zijn persoonlijke fout.
Artikel 1384, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek vestigt een vermoeden van aan-

sprakelijkheid ten laste van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige 
kinderen. Het bij dit artikel ingesteld vermoeden van aansprakelijkheid berust op een per-
soonlijke fout van de ouders, ofwel in de opvoeding ofwel in het toezicht. De ouders kun-
nen dit vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren dat het feit dat tot de aansprake-
lijkheid leidt, niet het gevolg is van een hen toerekenbaar gebrek aan toezicht of een te-
kortkoming in de opvoeding van hun minderjarig kind.

Wanneer een minderjarig kind, dat onder toezicht staat van de ouder tijdens de uitvoe-
ring van een arbeidsovereenkomst door die ouder, een onrechtmatige handeling begaat die 
schade berokkent aan derden, heft artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten, ofschoon het afwijkt van het gemeen recht inzake burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, het vermoeden van aansprakelijkheid, zoals dat bij artikel 1384, tweede 
lid van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld, niet op. De ouder kan in een dergelijk geval 
evenwel, zelfs als hij niet het bewijs kan leveren dat het feit dat tot die aansprakelijkheid 
leidt, niet het gevolg is van een hem toerekenbaar gebrek aan toezicht of en tekortkoming 
in de opvoeding van zijn minderjarig kind teneinde het vermoeden van zijn aansprakelijk-
heid te weerleggen, het vermoeden omkeren door aan te tonen dat hij zich niet schuldig 
heeft gemaakt aan bedrog of zware schuld of lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toe-
vallig voorkomt.

De feitenrechter voor wie het bestaan van een arbeidsovereenkomst en de vrijstelling 
van aansprakelijkheid op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten wordt ingeroepen, door de ouder tegen wie een vordering tot aan-
sprakelijkheid werd ingesteld op grond van de vermoede aansprakelijkheid van artikel 
1384, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, is derhalve verplicht na te gaan of de be-
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trokken ouder verbonden is door een arbeidsovereenkomst en of de voorwaarden van arti-
kel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vervuld zijn.

Te dezen beslissen de appèlrechters, in antwoord op het verweer van eiseres in conclu-
sie dat eiseres in dienstverband was tewerkgesteld, dat het de werkgever was die haar de 
toelating had gegeven om haar zoontje mee te brengen en die had gevraagd het kind voor 
de televisie te plaatsen in de kamer ernaast en dat eiseres bijgevolg slechts onder de voor-
waarden van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
kon worden aansprakelijk gesteld, beslissen dat het "zonder enig belang" is te weten of ei-
seres op het ogenblik van de brand al dan niet in dienstverband werkte, omdat artikel 18 
enkel geldt voor de persoonlijke fouten van werknemers en niet voor het geval waarin, zo-
als in casu, de werknemer wordt aangesproken op grond van zijn kwalitatieve aansprake-
lijkheid omdat hij geacht wordt, omwille van zijn hoedanigheid van ouder in te staan voor 
fouten die hij zelf niet begaan heeft.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, die aldus, om uit te sluiten dat artikel 18 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten een invloed kan hebben op de aan-
sprakelijkheid van de ouder op grond van artikel 1384, tweede lid van het Burgerlijk Wet-
boek, beslissen dat de aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 geen persoonlijke fout 
van de werknemer betreft doch een kwalitatieve aansprakelijkheid betreft voor fouten die 
de ouder zelf niet heeft begaan, miskennen dat het bij artikel 1384, tweede lid van het 
Burgerlijk Wetboek ingesteld vermoeden van aansprakelijkheid berust op een persoonlij-
ke fout van de ouders, ofwel in de opvoeding ofwel in het toezicht (schending van artikel 
1384, bijzonder tweede en vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek). 

De appèlrechters, door te beslissen dat artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, niet van toepassing is op de aansprakelijkheid van de ouder op 
grond van artikel 1384, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, door uit te sluiten dat arti-
kel 18 een aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, tweede lid van het Burgerlijk 
Wetboek kan temperen en door te weigeren te onderzoeken of de op grond van artikel 
1384, tweede lid, aansprakelijk gestelde ouder, verbonden was door een arbeidsovereen-
komst, miskennen zowel artikel 1384, bijzonder tweede en vijfde lid van het Burgerlijk 
Wetboek als artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
(schending van artikel 1384, bijzonder tweede en vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en 
van artikel 18, bijzonder eerste en tweede lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 18, eerste lid van de Arbeidsovereenkom-

stenwet van 3 juli 1978, de werknemer in geval hij bij de uitvoering van zijn ar-
beidsovereenkomst de werkgever of derden schade berokkent, enkel aansprake-
lijk is voor zijn bedrog en zijn zware schuld;

Dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, de werknemer voor lichte schuld 
enkel aansprakelijk is als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt;

Overwegende dat de beperking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de werknemer tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen de verhoogde ri-
sico's van aansprakelijkheid waaraan hij bij de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst blootstaat en die voor hem een zware financiële last kunnen betekenen;

Dat het vermoeden van aansprakelijkheid neergelegd in artikel 1384, tweede 
lid van het Burgerlijk Wetboek, steunt op de verplichting van de ouders om hun 
kinderen een passende opvoeding te geven en er toezicht op te houden; 

Dat die verplichting geen uitstaans heeft met de uitvoering van de arbeidsover-
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eenkomst van de ouder;
Dat, derhalve, de ouder zich niet kan bevrijden van de aansprakelijkheid op 

grond van artikel 1384, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek door het bewijs te 
leveren dat hij zich bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet schuldig 
heeft  gemaakt  aan  bedrog,  zware  schuld  of  gewoonlijk  voorkomende  lichte 
schuld;

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

14 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Londers – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 108

1° KAMER - 14 februari 2003

1º EIGENDOM - MEDEËIGENDOM - SYNDICUS - BEVOEGDHEID - BEWARENDE MAATREGEL 
- BEWAREND BESLAG.

2º BESLAG — BEWAREND BESLAG - MEDEËIGENDOM - SYNDICUS - BEVOEGDHEID.

1º en 2° Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de  
syndicus bevoegd is te treffen. (Art. 577-8, §4, 4° B.W.)

(C. e.a. T. IMMO ROELANT N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0007.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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Overwegende dat, krachtens artikel 577-8, §4, 4° van het Burgerlijk Wetboek, 
de syndicus bevoegd is om alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden 
van voorlopig beheer te stellen; 

Dat het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel in 
de zin van die bepaling;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de eerste verweerster bij exploot van 1 december 1995 ten laste van eiseres be-
warend beslag onder derden heeft gelegd tot zekerheid van een beweerde schuld-
vordering tot bijdrage in de gemeenschappelijke kosten "in haar hoedanigheid 
van syndicus van de residentie Marlier, gelegen te Asse, Mollestraat 6-8";

Overwegende dat de appèlrechter zijn beslissing dat eiseres rechtens bevoegd 
is het bewarend beslag te leggen, naar recht verantwoordt;

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

14 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Houtekier.

Nr. 109

3° KAMER - 17 februari 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN 
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - ARREST VAN HET HOF, GEWEZEN IN EEN ANDERE 
ZAAK.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER 
DIE ZICH OVER DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL UITGESPROKEN HEEFT VOOR DE OPENING VAN HET 
DEBAT - VERBOD VOOR DE RECHTER OM DE ZAAK TE BERECHTEN.

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 - 
RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER DIE ZICH OVER DE OPLOSSING 
VAN HET GESCHIL UITGESPROKEN HEEFT VOOR DE OPENING VAN HET DEBAT - VERBOD VOOR DE 
RECHTER OM DE ZAAK TE BERECHTEN.

1º Een arrest dat het Hof van cassatie in een andere zaak gewezen heeft kan voor het Hof  
als  processtuk  worden gebruikt,  zelfs  als  het  afschrift  ervan niet  gehecht  is  aan het 
cassatieverzoekschrift; het Hof vermag acht erop te slaan1.

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  gedeeltelijke  vernietiging  op  grond  van  het  niet  gepubliceerde 
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2º en 3° De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het  
geschil heeft uitgesproken, is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen2.  (Art. 6.1 
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)

(M. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociaal Beleid e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0061.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 maart 2002 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek (dat in dit wetboek is opgenomen 

ingevolge artikel 4 van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van sommige bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van Strafvordering en van het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking), 831 en 837, 
eerste lid van dat wetboek;

- algemeen beginsel inzake onpartijdigheid;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1995;

- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest is gewezen door de achtste kamer van het arbeidshof onder voorzitterschap 

van mevrouw R., die werd bijgestaan door twee raadsheren in sociale zaken. Het beslist 
dat eiser niet in aanmerking kan komen voor de maatschappelijke dienstverlening, als be-
doeld in de artikelen 1 en 57, §1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op grond dat eiser, in strijd met wat hij be-
toogde, ook al had hij een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf ingediend overeen-
komstig artikel 4 (lees: 14) van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 
van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen, zelfs tijdens de duur van die 
regularisatieprocedure onwettig op het Belgisch grondgebied verbleef en dat hem om die 
reden de maatschappelijke dienstverlening, behoudens de dringende medische hulp, dien-
de te worden geweigerd krachtens artikel 57, §2 van voornoemde wet van 8 juli 1976.

Grieven

tweede  middel.  Het  was  van  oordeel  dat  de  door  de  eerste  verweerder  tegen  het  eerste  middel 
aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat  middel feit  en recht  vermengde, 
gegrond was. Volgens het O.M. immers kon een arrest dat het Hof van cassatie in een andere zaak 
had gewezen niet voor het Hof als processtuk worden gebruikt, indien, zoals te dezen, het afschrift 
ervan niet bij het cassatieverzoekschrift gevoegd was (arg. artt. 1100 en 1098 Ger.W.). 
2 Cass., 1 juni 1999, A.R. P.99.0547.N, nr. 323.
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1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter worden ge-

wraakt "wegens wettige verdenking". Artikel 831 van hetzelfde wetboek bepaalt dat "ie-
dere rechter die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, zich van de zaak 
moet onthouden" en artikel 837, eerste lid, bepaalt dat "te rekenen van de dag van de me-
dedeling aan de rechter (van de wrakingsakte) alle vonnissen en verrichtingen worden ge-
schorst".

Op 11 maart 2002 werd tegen de voorzitster van de 8e kamer van het [Arbeids]hof te 
Brussel, mevrouw R., een wraking voorgedragen wegens wettige verdenking in een pro-
cedure die, zoals die welke tot het bestreden arrest had geleid, gegrond was op het recht 
van de aanvrager tot regularisatie om tijdens de duur van de krachtens de wet van 22 de-
cember 1999 ingestelde regularisatieprocedure de maatschappelijke hulp te verkrijgen die 
bedoeld wordt in artikel 57, §1 van de wet van 8 juli 1976. Het Hof heeft die vordering tot 
wraking in zijn arrest van 22 maart 2002 (A.R. C.02.0124.F) toegestaan op de volgende 
gronden: "dat ingevolge artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij arti-
kel 4 van de wet van 10 juni 2001, dat ten deze van toepassing is, iedere rechter kan wor-
den gewraakt wegens gewettigde verdenking; dat eiser aanvoert dat mevrouw R., op 3 ja-
nuari 2002 op de inleidende zitting van de achtste kamer van het Arbeidshof te Brussel, 
heeft verklaard dat die zaak op een eerstvolgende zitting moest worden behandeld omdat 
'in al die dossiers de maatschappelijke hulp ten onrechte is toegekend'; dat het proces-ver-
baal van de zitting vermeldt dat 'op verzoek van (eisers raadsman) het (arbeids)hof ervan 
akte neemt dat de voorzitster, bij de afroeping van de rol en in het kader van de verwer-
king van talrijke dossiers van personen die alleen maatschappelijke hulp vragen omdat zij 
een regularisatieaanvraag hebben ingediend, met verwijzing naar het arrest van het Arbi-
tragehof van 30 oktober 2001, heeft overwogen dat het wenselijk was die dossiers in de 
mate van het mogelijke op dezelfde zitting of op eerstvolgende zittingen te behandelen 
omdat, volgens de rechtspraak van het Arbitragehof, de hulp voor de datum van de regula-
risatie onrechtmatig was toegekend'". [Het] Hof heeft daaruit afgeleid dat "uit die vermel-
dingen blijkt dat de rechter uiting geeft van zijn interpretatie van een arrest van het Arbi-
tragehof waarvan hij oordeelt dat het de verwerping van de vordering impliceert; dat die 
woorden van die aard zijn dat ze bij eiser en derden gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid uitspraak te doen".

Uit de motivering van die wraking volgt dat er tegen mevrouw R. een reden van wettige 
verdenking bestond in alle procedures die strekten tot toekenning van maatschappelijke 
hulp aan degenen die de regularisatie van hun verblijf hadden aangevraagd. Dat was pre-
cies het doel van de rechtspleging die geleid heeft tot het arrest van 21 maart 2002. Op het 
ogenblik dat de zaak te dezen op 12 februari 2002 werd behandeld en in beraad genomen 
door de 8e kamer van het [Arbeids]hof te Brussel bestond er aldus een grond tot gewettig-
de verdenking ten aanzien van mevrouw R. Zij diende zich bijgevolg overeenkomstig arti-
kel 831 van het Gerechtelijk Wetboek van de zaak te onthouden. Daar zij dat niet gedaan 
heeft, schendt het door haar gewezen arrest de artikelen 828, 1°, en 831 van dat wetboek. 
Ten minste, zodra de akte van wraking haar op 11 maart 2002 ter kennis was gebracht 
diende mevrouw R., daar zij op de hoogte was van de tegen haar aangevoerde grond van 
wettige verdenking, de behandeling van de zaak te schorsen overeenkomstig artikel 837, 
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest dat niettemin op 21 maart 2002 is ge-
wezen schendt bijgevolg die bepaling.

2. Tweede onderdeel
Artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 

artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, die in het middel 
worden vermeld, waarborgen eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak 
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door een onpartijdige rechterlijke instantie. Het recht op onpartijdigheid vormt een alge-
meen rechtsbeginsel, dat is vastgelegd in die bepalingen en in de artikelen 828 en volgen-
de van het Gerechtelijk Wetboek.

Om de in het eerste onderdeel in deze zaak uiteengezette redenen is het arrest niet ge-
wezen door een hof dat de vereiste waarborgen inzake onpartijdigheid bood. Dat arrest 
schendt bijgevolg alle, in het middel vermelde wettelijke bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Tweede onderdeel:
1. De ontvankelijkheid
Over de door de eerste verweerder tegen het middel aangevoerde grond van 

niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel nieuw is:
Overwegende dat het onderdeel niet erop neerkomt dat voor het Hof een wra-

kingsgrond wordt opgeworpen die de betrokken partij niet tegen de feitenrechter 
heeft kunnen aanvoeren, maar erover klaagt dat een rechter die niet meer de ver-
eiste waarborgen inzake onpartijdigheid bood heeft deelgenomen aan de bestre-
den beslissing;

Dat het middel gegrond is op een essentiële regel van rechtsbedeling, waarvan 
de schending voor de eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd;

Over de door de eerste verweerder tegen het middel aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel feit en recht vermengt:

Overwegende dat het middel de uitlatingen die het aan de voorzitster van de 
achtste kamer van het Arbeidshof te Brussel toeschrijft bewijst aan de hand van 
de bewoordingen van een proces-verbaal van terechtzitting, die zijn overgeno-
men in het arrest dat het Hof op 22 maart 2002 in de zaak nr. C.02.0124.F gewe-
zen heeft en waarop het vermag acht te slaan;

Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
2. Het onderdeel zelf
Over de gegrondheid van het onderdeel:
Overwegende dat het bestreden arrest is gewezen door een kamer die werd 

voorgezeten door kamervoorzitster R.;
Dat op 11 maart 2002 tegen voornoemde magistraat een wraking werd voorge-

dragen wegens wettige verdenking in een procedure die, zoals die welke tot het 
bestreden arrest heeft geleid, ertoe strekte om tijdens de duur van de behandeling 
van de regularisatieaanvraag, die eiser had ingediend op grond van de wet van 22 
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde catego-
rieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk de maat-
schappelijke hulp te verkrijgen die bedoeld wordt in artikel 57, §1 van de orga-
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 22 maart 2002 waarin het uitspraak 
doet over die vordering tot wraking, vaststelt dat het proces-verbaal van de te-
rechtzitting van 3 januari 2002 vermeldt dat "de voorzitster, bij de afroeping van 
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de rol en in het kader van de verwerking van talrijke dossiers van personen die 
alleen maatschappelijke hulp vragen omdat zij een regularisatieaanvraag hebben 
ingediend, met verwijzing naar het arrest van het Arbitragehof van 30 oktober 
2001, heeft overwogen dat het wenselijk was die dossiers in de mate van het mo-
gelijke op dezelfde zitting of op eerstvolgende zittingen te behandelen omdat, 
volgens de rechtspraak van het Arbitragehof, de hulp voor de datum van de regu-
larisatie onrechtmatig was toegekend";

Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat de kamervoorzitster R. zich 
voor de opening van het debat heeft uitgelaten over de uitspraak over alle, bij het 
arbeidshof aanhangig gemaakte aanvragen om maatschappelijke hulp die waren 
ingediend door vreemdelingen, die de regularisatie hadden aangevraagd;

Dat één van die aanvragen die van eiser betrof in wiens zaak werd gepleit op 
de zitting van 12 februari 2002;

Dat aldus blijkt dat die zaak niet is behandeld door een rechterlijke instantie 
die de waarborgen inzake onpartijdigheid bood welke worden vereist door de ar-
tikelen 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten;

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

nietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 

tweede verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

17 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gedeeltelijk andersluidende conclusie3 van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Heenen en Mahieu.

Nr. 110

3° KAMER - 17 februari 2003

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSGERECHTEN - 
GESCHIL - ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDE - ZEEMAN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.

Wanneer  de  werknemer  de  hoedanigheid  van  bediende  heeft  en  zeeman  is,  moet  de  
raadsheer in sociale zaken benoemd zijn als werknemer-bediende en bovendien in de  
mate van het mogelijke behoren of behoord hebben tot de zeelieden. (Art. 104, tweede 

3 Zie voetnoot 1.
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en zevende lid Ger.W.)

(V. T. UNION BELGE D'ENTREPRISES MARITIMES N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.02.0083.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 7 februari 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Ontvankelijkheid
Over  de  door  de verweersters opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid 

van het onderdeel: het onderdeel vergt een onderzoek van feiten;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat niet werd be-

twist dat eiser, in zoverre hij met de verweersters met een arbeidsovereenkomst 
verbonden was, een bediende was, zodat het onderzoek van het onderdeel geen 
onderzoek van feiten daaromtrent vergt;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Het onderdeel zelf
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser een opzeg-

gingsvergoeding als bediende vordert gelijk aan zestien maanden loon;
Dat het arrest verder vaststelt dat eiser zijn arbeid uitoefende als zeeman;
Overwegende dat  het  geschil  een aangelegenheid betreft  bedoeld  in  artikel 

578, 1° van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 104, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, de kamer van het arbeidshof die kennis neemt van voormelde aangelegen-
heid bestaat, buiten de voorzitter, uit een raadsheer in sociale zaken benoemd als 
werkgever en een raadsheer in sociale zaken benoemd als werknemer-arbeider of 
als  werknemer-bediende,  naargelang  van  de  hoedanigheid  van  de  betrokken 
werknemer;

Dat, krachtens artikel 104, zevende lid van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer 
het geschil betrekking heeft op een werknemer die mijnwerker, zeeman, zeevis-
ser, schipper, havenarbeider of aangeslotene bij de overzeese sociale zekerheid 
is, dan, in de mate van het mogelijke, de raadsheer in sociale zaken die als werk-
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nemer benoemd is, bovendien tot dezelfde categorie moet behoren of behoord 
hebben als de betrokken werknemer;

Dat uit deze bepalingen volgt dat, wanneer de werknemer, zoals te dezen, de 
hoedanigheid van bediende heeft en zeeman is, de raadsheer in sociale zaken 
moet benoemd zijn als werknemer-bediende en bovendien, in de mate van het 
mogelijke, moet behoren of behoord hebben tot de zeelieden;

Overwegende dat, luidens de vermeldingen van het arrest, de kamer van het 
arbeidshof die van het geschil kennis nam bestaat, buiten de voorzitter, uit een 
raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en een raadsheer in sociale 
zaken benoemd als werknemer-arbeider;

Dat het arrest dienvolgens niet is gewezen door rechters zoals wettelijk is be-
paald en derhalve nietig is;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent.

17 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 111

3° KAMER - 17 februari 2003

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - RECHTSINGANG - DAGVAARDING.

De in artikel 1134 Ger.W. vereiste betekening met dagvaarding, maakt de rechtsingang uit  
van de vordering tot herroeping van het gewijsde. (Artt. 1134, 1136 en 700 Ger.W.)

(FORTIS A.G. N.V. T. T.)

ARREST

(A.R. S.02.0100.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 700, 860 t/m 867, 1134, eerste lid, en 1136 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging van partijen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het door eiseres tegen het eerste vonnis ingestelde hoger 

beroep ongegrond en verklaart met bevestiging van het eerste vonnis het verzoek van ei-
seres tot herroeping van het gewijsde van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt 
van 7 juni 1995 onontvankelijk en laattijdig op grond van de volgende overwegingen:

"Beoordeling.
Artikel 1134, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek legt de wijze van rechtsingang 

vast en bepaalt: 'Het verzoek, ondertekend door drie advocaten, van wie er tenminste twee 
meer dan twintig jaren bij de balie zijn ingeschreven, bevat alle middelen tot staving er-
van en wordt betekend met dagvaarding in de gewone vorm voor het gerecht dat de be-
streden beslissing heeft gewezen, een en ander op straffe van nietigheid'.

De termijn binnen dewelke zulks dient te gebeuren is terug te vinden in artikel 1136 
van het Gerechtelijk Wetboek: 'Het verzoek tot herroeping van gewijsde wordt, op straffe 
van verval, ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond'.

(Eiseres) is de mening toegedaan dat het 'verzoek' hetwelk zich zou vereenzelvigen met 
het bedoelde 'verzoekschrift' ingediend moet worden binnen de bewuste zes maanden, dat 
de datum van de betekening van het verzoekschrift middels dagvaarding, buiten die datum 
mag vallen en dat tenslotte kan worden verwezen naar artikel 867 van het Gerechtelijk 
Wetboek, welk voorziet dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een pro-
ceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer 
uit de gedingstukken blijkt, zoals in het onderhavig geval, dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt.

Dit standpunt kan door het (arbeidshof) niet worden bijgetreden. Artikel 1134 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorziet uitdrukkelijk dat het verzoek tot herroeping van het ge-
rechtelijk gewijsde betekend dient te worden met een dagvaarding, een en ander op straffe 
van nietigheid.

Het betreft derhalve een absolute nietigheid, welke de rechterlijke organisatie aangaat 
en derhalve de openbare orde raakt (Cass., 27 mei 1994, T.R.D., 1991, 785). De wijze van 
rechtsingang is de 'lex specialis', de bijzondere wet, dewelke 'derogat generalis', de alge-
mene regels uitschakelt, zodat (verweerder) terecht opmerkt dat de absolute nietigheid de 
artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit met betrekking tot de misken-
ning van de algemene regel van artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek.

Alhoewel de rechtspleging dient te beginnen met een verzoekschrift (d.w.z. een onder-
deel van de vormvoorschriften) is het wel degelijk zo dat het geen verzoekschrift is welke 
ingeleid of gevoerd wordt met een eenzijdig verzoekschrift, doch wel met een dagvaar-
ding, zulks op straffe van absolute nietigheid.

De datum waarop de termijn van zes maanden kan worden gestuit is deze van de dag-
vaarding, zodat de betekening ervan moet vallen in de periode van zes maanden vanaf 28 
november 1995 of 1 december 1995 (meest gunstige datum voor eiseres).



422 HOF VAN CASSATIE 17.2.03 - Nr. 111 

Het middel van (eiseres) als zou de betekening van de dagvaarding niet ertoe strekken 
de vordering in te stellen doch enkel het verzoek mede te delen aan de betrokkene en hem 
de rechtsingang te betekenen, faalt dan ook in rechte (zie Cass., 24 juni 1999, Pas., 1999, 
I, 395).

Het beroep is bijgevolg ongegrond." (arrest blz. 4-5).
Grieven
Als algemene regel bepaalt artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek dat een geding 

"bij" dagvaarding wordt ingeleid en als uitzondering verwijst het naar de bijzondere regels 
inzake inleiding bij vrijwillige verschijning of bij verzoekschrift.

Een van die bijzondere regels van gedinginleiding bij verzoekschrift is terug te vinden 
in artikel 1134, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dat als volgt luidt: "Het verzoek, 
ondertekend door drie advocaten, van wie er tenminste twee meer dan twintig jaren bij de 
balie zijn ingeschreven, bevat alle middelen tot staving ervan en wordt betekend met dag-
vaarding in de gewone vorm vóór het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, 
een en ander op straffe van nietigheid". In artikel 1136 van het Gerechtelijk Wetboek 
wordt inzake de termijn binnen dewelke de procedure moet worden ingesteld het volgen-
de bepaald: "Het verzoek tot herroeping van het gewijsde wordt, op straffe van verval, in-
gediend binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond".

Uit de formulering van voormeld artikel 1134, eerste lid, - dat een onderscheid maakt 
tussen het verzoek met zijn inhoudelijke vereisten, enerzijds, en de betekening "met" dag-
vaarding, anderzijds, - dient afgeleid dat de neerlegging van een verzoekschrift de vorde-
ring tot herroeping van het gewijsde inleidt, terwijl de betekening van het verzoekschrift 
met dagvaarding dient tot kennisgeving aan de tegenpartij en tot oproeping om te ver-
schijnen op de vastgestelde rechtsdag.

De in dezelfde wetsbepaling voorgeschreven nietigheidssanctie laat niet toe aan de ver-
eiste van de betekening met dagvaarding de draagwijdte toe te kennen van een vereiste 
verbonden aan de wijze van gedinginleiding. Zoals geformuleerd, namelijk "een en ander" 
op straffe van nietigheid, houdt de bedoelde nietigheid immers geen verband met enige 
sanctie verbonden aan de wijze van rechtsingang die tot de regels van rechterlijke organi-
satie behoort en derhalve van openbare orde is, maar houdt zij een verwijzing in naar de 
nietigheidsregeling van de artikelen 860 t/m 867 van het Gerechtelijk Wetboek die toepas-
selijk is op na te leven vormvereisten.

Als wijze van rechtsingang maakt het verzoekschrift een wezenlijke ontvankelijkheids-
voorwaarde uit die niet aan de nietigheidsregeling van de artikelen 860 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek is onderworpen. Als bijkomend te vervullen formaliteit met het 
oog op kennisgeving en oproeping om te verschijnen maakt de betekening met dagvaar-
ding geen ontvankelijkheidsvoorwaarde uit en is een regulariserende akte steeds mogelijk, 
minstens dient de betekening met dagvaarding te worden beschouwd als een op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste waarop de nietigheidsregeling van de artike-
len 860 tot en met 867 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is en die bij niet-nale-
ving dus dient getoetst aan de vereiste van belangenschade van artikel 861 van het Ge-
rechtelijk Wetboek of aan het door de wet beoogde doel waarvan sprake in artikel 867 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Nu het geding wordt ingeleid door neerlegging van het verzoekschrift ter griffie, vol-
staat het voor de tijdigheid van de vordering tot herroeping van het gewijsde dat het ver-
zoekschrift wordt neergelegd binnen de door artikel 1136 van het Gerechtelijk Wetboek 
op straffe van verval voorgeschreven termijn van zes maanden na het ontdekken van de 
ingeroepen herroepingsgrond, - wat in casu op 24 mei 1996 is gebeurd. Een na die termijn 
gedane betekening met dagvaarding - in casu gebeurd door de op 19 juni 1996 betekende 
dagvaarding - kan bijgevolg niet tot onontvankelijkheid van de vordering wegens laattij-
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digheid leiden.
Nu de vereiste van de betekening met dagvaarding, gezien haar aard en doelstelling, 

geen ontvankelijkheidsvoorwaarde uitmaakt, doch hoogstens op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, kan een betekening met dagvaarding na het verstrijken van die termijn 
van zes maanden of zelfs een totaal gebrek aan betekening met dagvaarding hoogstens 
dan tot onontvankelijkheid van de vordering leiden indien de tegenpartij in haar recht van 
verdediging werd geschaad, dit bij toepassing van de artikelen 860, 861 en 867 van het 
Gerechtelijk Wetboek en bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging van partijen. Het recht van verdediging van de tegenpartij is onmogelijk mis-
kend wanneer de tegenpartij - zoals in casu na neerlegging van het verzoekschrift op 24 
mei 1996 - op regelmatige wijze bij gerechtsbrief werd opgeroepen en hierop is versche-
nen en haar verdediging heeft voorgedragen.

Derhalve, door de door artikel 1134, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek voorge-
schreven dagvaarding te beschouwen als de wijze van inleiding van het verzoek tot her-
roeping van het gewijsde (p. 5, derde, vierde en zesde alinea), door de in datzelfde artikel 
vermelde nietigheidssanctie te beschouwen als een absolute nietigheid verbonden aan de 
vereiste van de dagvaarding (p. 5, derde alinea) en door te oordelen dat die dagvaarding 
op straffe van verval binnen de in artikel 1136 Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven ter-
mijn van zes maanden moet worden betekend (p. 5, vijfde alinea), voegt het bestreden ar-
rest aan de artikelen 1134, eerste lid, en 1136 van het Gerechtelijk Wetboek een voor-
waarde toe die zij niet bevatten en sluit het arrest op onwettige wijze elke toetsing aan het 
recht van verdediging en aan de nietigheidsregels van de artikelen 860, 861 en 867 van 
het Gerechtelijk Wetboek uit, zodat het arrest de artikelen 700, 860 tot en met 867, 1134, 
eerste lid, en 1136 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging schendt.

In zoverre het bestreden arrest artikel 1134 van het Gerechtelijk Wetboek zou hebben 
beschouwd als een bijzondere wetsbepaling afwijkend van de algemene regel van artikel 
700 van het Gerechtelijk Wetboek (p. 5, derde alinea) en zou hebben geoordeeld dat de 
rechtspleging in elk geval dient te beginnen met een verzoekschrift (p. 5, vierde alinea), 
maar tegelijk heeft geoordeeld dat de dagvaarding op straffe van absolute nietigheid de 
wijze van rechtsingang van de procedure van de herroeping van het gewijsde uitmaakt (p. 
5, derde, vierde en zesde alinea), is het arrest bovendien tegenstrijdig gemotiveerd nu de 
gedinginleiding niet tegelijk aan de vereiste van een verzoekschrift en van een dagvaar-
ding kan zijn onderworpen, zodat het arrest bovenop de artikelen 700 en 1134, eerste lid 
van het Gerechtelijk Wetboek ook artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel niet uitlegt hoe en waardoor het bestreden arrest 

het recht van verdediging van eiseres heeft geschonden;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de rechtspleging van herroeping 

van het gewijsde dient te beginnen met een verzoekschrift, niet te kennen geeft 
dat het geding wordt ingeleid door middel van een verzoekschrift;

Dat het arrest de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat, mitsdien artikel 149 
van de Grondwet niet schendt;

Overwegende dat hoofdvorderingen voor de rechter worden gebracht bij dag-
vaarding, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en 
rechtspleging op verzoekschrift;

Overwegende dat, krachtens artikel 1134, eerste lid van het Gerechtelijk Wet-
boek, de partij die een herroeping van het gewijsde van een rechterlijke beslis-
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sing nastreeft hiertoe aan het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen 
een verzoek moet doen dat is ondertekend door drie advocaten en dat de midde-
len tot staving bevat;

Dat dit verzoek wordt betekend met dagvaarding in de gewone vorm vóór het 
gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, een en ander op straffe van 
nietigheid;

Dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde, op straffe van verval, krach-
tens  artikel  1136 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  wordt  ingediend  binnen zes 
maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond;

Dat de dagvaarding de rechtsingang uitmaakt zoals bepaald in artikel 700 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat het middel ten onrechte ervan uitgaat dat de neerlegging van 
een verzoekschrift, ondertekend door drie advocaten en met vermelding van de 
middelen, het geding inleidt;

Overwegende dat het middel in zoverre het schending aanvoert van de vermel-
de wetsbepalingen faalt naar recht;

Overwegende dat de aangevoerde schending van de artikelen 860 tot en met 
867 van het Gerechtelijk Wetboek volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoer-
de schending van de artikelen 700, 1134, eerste lid, en 1136 van het Gerechtelijk 
Wetboek;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 112

2° KAMER - 18 februari 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - APPÈLCONCLUSIE - 
HERNEMING VAN IN EERSTE AANLEG GENOMEN CONCLUSIE - AFWEZIGHEID IN HOGER BEROEP VAN 
GRIEVEN TEGEN DIE BESLISSING - ANTWOORD VAN DE APPÈLRECHTER.

Wanneer  de eerste  rechter  een in conclusie  voorgedragen verweer  beantwoordt  en  er  
tegen  zijn  beslissing  geen  grieven  worden  ingebracht  voor  de  appèlrechter,  is  deze  
laatste  niet  meer  gehouden  dit  verweer  te  beantwoorden,  ook  al  wordt  in  de  
appèlconclusie de conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk hernomen1. (Art. 210 Sv.)

1 Cass., 8 juli 1997, A.R. P.97.0749.N, nr. 312.
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(L.)

ARREST

(A.R. P.02.0332.N)

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

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

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter het voor het bestaan van een misdrijf vereiste be-

drieglijk opzet wettig vaststelt door, zoals te dezen, het in de termen van de wet 
omschreven misdrijf bewezen te verklaren;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat naar luid van artikel 210 Wetboek van Strafvordering de be-

klaagde in hoger beroep wordt gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die 
tegen het vonnis zijn ingebracht; 

Overwegende dat in zoverre eiser voor de appèlrechters zijn in eerste aanleg 
genomen conclusie heeft hernomen daaruit alleen niet blijkt dat hij enige grief 
heeft ingebracht tegen de beslissing van de eerste rechter betreffende het bestaan 
van bijzonder opzet;

Dat de appèlrechters de desbetreffende grief niet opnieuw dienden te beant-
woorden;

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

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Frère – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. P. Defreyne, Kortrijk en L. Arnou, Brugge.

Nr. 113

2° KAMER - 18 februari 2003

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SCHORSING - STRAFVORDERING 
INGELEID VOOR DE EERSTE RECHTER - DUUR.

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SCHORSING - DADEN VAN 
ONDERZOEK OF VERVOLGING VERRICHT TIJDENS DE SCHORSING - STUITING - GEVOLG.

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SCHORSING - CASSATIEGEDING - 
MANIFEST NIET-ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - GEVOLG.

1º  Ingevolge  artikel  24,  1°,  tweede  lid,  derde  en  vierde  streepje  Wetboek  van  
Strafvordering, blijft,  buiten het geval dat alleen het openbaar ministerie hoger beroep 
heeft ingesteld, de schorsing van de verjaring na het vonnis in eerste aanleg voortduren 
tot de dag van de zitting waarop de strafvordering in hoger beroep wordt ingeleid, op  
voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar en dit onverminderd de andere  
schorsingsgronden1. (Art. 24, 1°, tweede lid Sv.)

2º  Wanneer  tijdens  één  van  de  schorsingstermijnen  van  artikel  24,  1°  Wetboek  van  
Strafvordering, daden van onderzoek of vervolging worden verricht, wordt de verjaring  
gestuit  en  wordt  de  aanvang van  de  tweede verjaringstermijn  verschoven  tot  na  de 
beëindiging van de schorsing2. (Artt. 21 en 24, 1° Sv.)

3º Een manifest niet-ontvankelijk cassatieberoep schorst de verjaring van de strafvordering  
niet3.

(D.)

ARREST

1 Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482; 8 nov. 
2000, A.R. P.00.0516.F, nr. 605.
2 J. MEESE, "De verjaring van de strafvordering na de "Securitaswet" van 11 december 1998",  T. 
Strafr. 2000, 2-11, nr. 24; R. VERSTRAETEN, Handboek van Strafvordering, 3de Ed., nr. 235.
3 Cass., 17 juni 1986, A.R. 8629, nr. 648, met noot R.D., inzonderheid voetnoot (3). Uit de stelling 
van het Hof, dat een evident niet-ontvankelijk cassatieberoep geen schorsend effect heeft, zou men, 
ten onrechte, kunnen afleiden dat deze toestand nadelig is voor de uitoefening van de strafvordering, 
doordat  een  beklaagde  op  deze  wijze,  door  steeds  opnieuw  cassatieberoepen  in  te  stellen,  die 
manifest niet-ontvankelijk zijn, de rechtspleging zou kunnen lamleggen, om zo de verjaring van de 
strafvordering, die verder loopt, te bereiken. De werkelijkheid is evenwel anders: de rechter moet 
immers rekening houden met de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Wanneer 
hij  vaststelt  dat  het  cassatieberoep  onbetwistbaar  niet-ontvankelijk  is,  is  hij  niet  verplicht  de 
behandeling van de zaak te schorsen en behoort het hem toe de rechtspleging verder te zetten, zonder 
acht  te  slaan  op  het  ingestelde  manifest  niet-ontvankelijke  cassatieberoep.  Dit  is  een  zuivere 
"negatieve" toepassing van de regel dat, ook buiten de door de wet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, 
de verjaring wordt geschorst telkens wanneer een wettelijk beletsel verhindert dat uitspraak wordt 
gedaan  op  de  strafvordering:  wanneer  de  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  zodanig 
evident is dat de rechter in staat is te voorzien dat het Hof een beslissing in die zin zal wijzen,  
verkeert hij immers niet in een toestand van onmogelijkheid om de zaak verder te behandelen of, in 
voorkomend geval, uitspraak te doen. 
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(A.R. P.02.0891.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 mei 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 24, 1°, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-

ring, de verjaring van de strafvordering is geschorst ten aanzien van alle partijen 
vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde 
wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid;

Dat krachtens artikel 24, 1°, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de verja-
ring evenwel opnieuw begint te lopen:

- derde streepje: vanaf de verklaring van hoger beroep bedoeld in artikel 203, 
of de betekening van het hoger beroep bedoeld in artikel 205, tot op de dag waar-
op het hoger beroep op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht in 
hoger beroep wordt ingeleid, indien het hoger beroep tegen de uitspraak over de 
strafvordering enkel uitgaat van het openbaar ministerie;

- vierde streepje: vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen 
van de dag van de zitting waarop, naar gelang van het geval, de strafvordering 
bij het vonnisgerecht in eerste aanleg of het vonnisgerecht in hoger beroep wordt 
ingeleid of dit laatste vonnisgerecht beslist uitspraak te doen over de strafvorde-
ring, tot op de dag van de uitspraak over de strafvordering door het desbetreffen-
de vonnisgerecht;

Overwegende dat ingevolge artikel 24, 1°, tweede lid, derde en vierde streepje, 
Wetboek van Strafvordering de schorsing van de verjaring na het vonnis in eer-
ste aanleg, buiten het geval dat alleen het openbaar ministerie hoger beroep heeft 
ingesteld, blijft voortduren tot de dag van de zitting waarop de strafvordering in 
hoger beroep wordt ingeleid, op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan 
een jaar en dit onverminderd de andere schorsingsgronden; 

Overwegende dat tijdens een van de schorsingstermijnen van artikel 24, 1°, 
Wetboek van Strafvordering, daden van onderzoek of vervolging kunnen worden 
verricht, zoals bedoeld in artikel 21 Wetboek van Strafvordering die de verjaring 
stuiten; 

Dat de verjaring dan nuttig wordt gestuit door de laatste daad van onderzoek of 
vervolging tijdens de lopende schorsing of aansluitende schorsingen;

Dat de aanvang van de tweede verjaringstermijn dan wordt verschoven tot na 
de beëindiging van de schorsingsperiode van één jaar;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgen-
de voor de berekening van de verjaring relevante data blijken:

(a) 8 december 1998: feite van de telastlegging;
(b) 3 september 1999: inleiding van de strafvordering voor de politierechbank;
(c) 22 oktober 1999: vonnis van de politierechtbank;
(d) 12 april 2001: inleiding van de zaak voor de correctionele rechtbank in ho-

ger beroep;
(e) 10 mei 2001: vonnis alvorens recht te doen van de correctionele rechtbank 

in hoger beroep;
(f) 28 juni 2001: onbepaald uitstel door de correctionele rechtbank;
(g) 23 oktober 2001: arrest van het Hof waarbij het cassatieberoep van eiser te-

gen voormeld vonnis van 10 mei 2001 niet ontvankelijk wordt verklaard;
(h) 16 mei 2002: de correctionele rechtbank behandelt de zaak opnieuw;
Overwegende dat, krachtens artikel 68 Wegverkeerswet, zonder schorsing of 

stuiting, de verjaring bereikt zou geweest zijn een jaar te rekenen van de dag 
waarop de overtreding is begaan (8 december 1999);

Overwegende dat, krachtens artikel 24, 1°, eerste lid en artikel 24, 1°, tweede 
lid, vierde streepje, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de strafvor-
dering gedurende een jaar is geschorst vanaf de dag van de inleidingzitting voor 
de politierechtbank (3 september 1999), dus tot en met 2 september 2000;

Dat op het ogenblik van de aanvang van die schorsing 269 dagen van de toe-
passelijke eerste verjaringstermijn van één jaar waren verstreken, zodat er nog 96 
dagen van deze termijn overbleven;

Dat deze eerste verjaringstermijn, die krachtens artikel 24, 1°, tweede lid, vier-
de streepje, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, opnieuw loopt van-
af 3 september 2000, bij gebrek aan stuiting of nieuwe schorsing, na verloop van 
de resterende 96 dagen, zou verstrijken op 7 december 2000;

Overwegende evenwel dat het vonnis van de politierechtbank van 22 oktober 
1999, gewezen tijdens de schorsingsperiode, de verjaring heeft gestuit;

Dat de tweede verjaringstermijn die door deze stuiting is ontstaan, evenwel pas 
is aangevangen na het einde van de periode van schorsing, dus op 3 september 
2000, zodat de verjaring, zonder nieuwe schorsing, zou bereikt zijn op 3 septem-
ber 2001;

Overwegende dat de verjaring verder liep vanaf 3 september 2000 tot de dag 
waarop de zaak in hoger beroep werd ingeleid voor de correctionele rechtbank 
(12 april 2001) of gedurende 222 dagen, zodat er nog 143 dagen van de tweede 
verjaringstermijn overbleven;

Overwegende dat, krachtens artikel 24, 1°, eerste lid, en 24, 1°, tweede lid, 
vierde streepje,  Voorafgaande Titel  Wetboek van Strafvordering, de verjaring 
van de strafvordering andermaal is geschorst voor de duur van één jaar vanaf de 
dag van de inleidingzitting voor de correctionele rechtbank in hoger beroep (12 
april 2001);
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Overwegende evenwel dat deze nieuwe schorsing eindigde op de datum van 
het vonnis van 10 mei 2001, waarbij de correctionele rechtbank het hoger beroep 
van eiser ontvankelijk heeft verklaard en, alvorens verder te beslissen, ambtshal-
ve de heropening van het debat heeft bevolen, waarna het resterende gedeelte 
van 143 dagen van de tweede verjaringstermijn vanaf deze datum opnieuw ver-
der liep, zodat de verjaring bereikt werd op 30 september 2001;

Overwegende dat eiser tegen het voormelde vonnis van 10 mei 2001 cassatie-
beroep heeft ingesteld; dat het Hof bij arrest van 23 oktober 2001 dit cassatiebe-
roep niet ontvankelijk heeft verklaard omdat de bestreden beslissing geen eind-
beslissing was;

Dat dit manifest niet-ontvankelijk cassatieberoep de strafvordering niet bijko-
mend heeft geschorst;

Overwegende dat hieruit volgt dat de strafvordering was verjaard op het ogen-
blik waarop de behandeling in hoger beroep werd hervat (16 mei 2002);

Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel 
Overwegende dat het tweede middel 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;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. T. Vanwinsen, Brussel.

Nr. 114

2° KAMER - 18 februari 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFVORDERING - POLITIERECHTBANK - SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR 
GEWICHTSOVERSCHRIJDING - ARTT. 56, 57 EN 58 DECREET VLAAMSE GEMEENSCHAP VAN 19 
DECEMBER 1998.

2º WEGEN - SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR 
GEWICHTSOVERSCHRIJDING - ARTT. 56, 57 EN 58 DECREET VLAAMSE 
GEMEENSCHAP VAN 19 DECEMBER 1998 - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID.

3º WEGVERKEER — ALLERLEI - SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR 
GEWICHTSOVERSCHRIJDING - ARTT. 56, 57 EN 58 DECREET VLAAMSE GEMEENSCHAP VAN 19 
DECEMBER 1998 - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID.
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1º, 2° en 3° De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19  
december 1998 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen 
die  schade  aan  het  wegdek  toebrengen  door  een  overschrijding  van  de  maximale  
toegelaten massa's en de massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 32 en 
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de  
technische  eisen  waaraan  auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd 
werd op een gewestweg, verplichten tot de betaling van een bijdrage tot financiering van  
het Vlaams infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en vallen  
aldus onder de misdrijven vermeld in artikel 138, 6° Wetboek van Strafvordering, namelijk  
de wegen te land.  (Art. 138, 6° Sv.;  Artt. 56, 57 en 58 Decr. Vl.  Gem. 19 dec. 1998 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999; artt. 32 en 32bis K.B. 15 
maart 1968)

(Procureur des Konings te Dendermonde T. M.)

ARREST

(A.R. P.02.0900.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 mei 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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
Overwegende dat verweerder is vervolgd wegens te Gent op 10 februari 1999:
A. Bij inbreuk op de artikelen 56, eerste lid, 57 en 58 decreet 19 december 

1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (B.S. 31 de-
cember 1998), zoals gewijzigd bij decreet 22 december 1999 (B.S. 30 december 
1999), spijts het verbod het wegdek te hebben beschadigd door een overschrij-
ding van de maximale toegelaten massa's en massa's onder de assen zoals be-
paald in de artikelen 32 en 32bis K.B. van 15 maart 1968 houdende algemeen re-
glement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, dit gelet op de onder 
de telastlegging B beschreven inbreuk;

B. Onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat, een voertuig in het 
verkeer op de openbare weg te hebben gebezigd wanneer de massa in beladen 
toestand meer bedroeg dan de maximale toegelaten massa namelijk doordat de 
maximale toegelaten massa van een lichte vrachtauto van het merk Renault van 
3.500 kilogram werd overschreden met 1.020 kilogram of 29,1%;

C. Op de openbare weg een voertuig volgens artikel 23 K.B. 15 maart 1968 
onderworpen aan de autokeuring, in het verkeer te hebben gebracht of gehouden 
dat niet voorzien was van een geldig keuringsbewijs, het overeenstemmend keu-
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ringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of te 
technische fiche;

Overwegende dat wegens artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering de poli-
tierechtbank kennis neemt van de misdrijven omschreven in de wetten en veror-
deningen op de barelen, de openbare en geregelde diensten van gemeenschappe-
lijk vervoer te land en te water, de wegen te land en te water en het wegverkeer;

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 39 Grondwet, wat betreft openbare 
werken en vervoer, bij artikel 6, § 1, X, 1° van de bijzondere wet tot hervorming 
van de instellingen, ingevoegd bij bijzondere wet 8 augustus 1988, de bevoegd-
heid inzake "de wegen en aanhorigheden" aan de gewesten is toegewezen; dat 
een decreetgever vermag de federale criteria inzake technische voorschriften in-
zake verkeers- en vervoersmiddelen aan te wenden voor het uitoefenen van een 
bevoegdheid die hem uitdrukkelijk is toegewezen, namelijk de zorg voor de we-
geninfrastructuur; 

Overwegende dat de artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeen-
schap van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting 1999 hen die schade aan het wegdek toebrengen door een overschrijding van 
de maximale toegelaten massa's en de massa's onder de assen zoals bepaald in de 
artikelen 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende al-
gemeen reglement op de technische eisen waarvan auto's, hun aanhangwagens, 
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, bestraft met ge-
vangenisstraf van acht dagen tot een jaar en/of met een progressieve geldboete 
naar de ernst van de gewichtsoverschrijding en hen, voor zover de inbreuk ge-
pleegd werd op een gewestweg, verplicht tot de betaling van een bijdrage tot fi-
nanciering van het Vlaamse infrastructuurfonds;

Overwegende dat de vermelde bepalingen de zorg voor de wegensinfrastruc-
tuur beogen en aldus vallen onder de misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wet-
boek van Strafvordering, namelijk de wegen te land;

Overwegende dat derhalve het vonnis onwettig beslist dat de politierechtbank 
en in hoger beroep de correctionele rechtbank ratione materiae onbevoegd zijn 
voor de telastlegging A en de daarmee samenhangende telastleggingen B en C;

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

nietigde vonnis; 
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent.

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.
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Nr. 115

2° KAMER - 18 februari 2003

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - BESTUUR VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ECHTGENOOT DIE IN EEN GEDING OPTREEDT IN EIGEN NAAM 
- GEVOLG.

Krachtens  artikel  1416  Burgerlijk  Wetboek  wordt  het  gemeenschappelijke  vermogen 
bestuurd  door  de  ene of  door  de  andere  echtgenoot,  die  de  bestuursbevoegdheden 
alleen  kan  uitoefenen,  onder  gehoudenheid  voor  ieder  van  hen  om  de 
bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen, zodat, zolang het wettelijk stelstel op  
één van de in artikel 1427 Burgerlijk Wetboek vermelde gronden niet is ontbonden, de  
echtgenoot die in een geding optreedt in eigen naam, ook optreedt als bestuurder van 
het gemeenschappelijke vermogen. (Artt. 1415, 1416 en 1427 B.W.)

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1471.N)

I. Voorwerp van het verzoek
Het verzoek strekt tot verbetering van het arrest van het Hof op 22 november 

1994 gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
Eiser vermeldt de redenen van zijn verzoek in een verzoekschrift. Dit verzoek-

schrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  de eisers  in  het  arrest  waarvan de verbetering wordt  ge-

vraagd, zijn aangewezen als burgerlijke partijen, handelend in eigen naam en als 
bestuurders van de goederen van hun minderjarige dochter Leen;

Overwegende dat, in zoverre het arrest zegt dat de eisers in hun hoedanigheid 
van burgerlijke partijen handelen in eigen naam, zij die aanwijzing van hoeda-
nigheid betwisten en aanvoeren dat zij handelen in hun hoedanigheid van "be-
heerders van de huw[elijks]gemeenschap";

Overwegende dat,  krachtens  artikel  1416 Burgerlijk  Wetboek,  het  gemeen-
schappelijke vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot 
die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor 
ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen;

Overwegende dat zolang het wettelijk stelsel op een van de in artikel 1427 
Burgerlijk Wetboek vermelde gronden niet is ontbonden, de echtgenoot die in 
een geding optreedt in eigen naam, ook optreedt als bestuurder van het gemeen-
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schappelijke vermogen, dit in het belang van het gezin; dat dus niet is vereist dat 
een vonnis of arrest uitdrukkelijk vermeldt dat een echtgenoot die een vordering 
stelt die uitsluitend in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen is, op-
treedt als bestuurder van het gemeenschappelijke vermogen;

Dat het verzoek tot verbetering bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Dewael, Leuven.

Nr. 116

2° KAMER - 18 februari 2003

1º UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE VREEMDE OVERHEID VERLEEND 
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING DOOR DE RAADKAMER - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE VREEMDE 
OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING DOOR DE RAADKAMER - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT.

3º UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE VREEMDE OVERHEID VERLEEND 
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING DOOR DE RAADKAMER - HOGER 
BEROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- BEVOEGDHEID - GRENZEN.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE VREEMDE 
OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING DOOR DE RAADKAMER - 
HOGER BEROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID - GRENZEN.

1º, 2°, 3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het 
hoger  beroep  tegen  de  uitvoerbaarverklaring  door  de  raadkamer  van  een  door  de 
bevoegde  vreemde  overheid  verleend  bevel  tot  aanhouding  op  grond  waarvan  de 
uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit bevel op het ogenblik van haar 
beslissing  aan  de  door  de  wet  gestelde  vereisten  voldoet  en  of  de  algemene  en  
bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld;  zij  kan de voorlopige invrijheidstelling 
van de aangehoudene evenwel enkel bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 E.V.R.M. 
wanneer de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast  
door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en haar beslissing, doch niet  
op  grond van motieven die uitsluitend betrekking  hebben op de opportuniteit  van de 
vrijheidsberoving1. (Artt. 5.1.f en 5.4 E.V.R.M.; art. 3 Uitleveringswet 1874)

(Procureur-Generaal bij het Hof van beroep te Gent T. V.)

1 Cass., 5 dec. 1995, A.R. P.95.1146.N en P.95.1147.N., nr. 526.



434 HOF VAN CASSATIE 18.2.03 - Nr. 116 

ARREST

(A.R. P.02.1711.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep van J. V. E. is gericht tegen het arrest, op 26 november 

2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstel-
ling. Dit arrest verklaart eisers hoger beroep tegen de beschikking van de raadka-
mer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne van 21 juni 2002 die het op 
12 juni 2001 door the Crown Court te Chester tegen hem afgeleverde bevel tot 
aanhouding wegens smokkel van sigaretten en tabak naar Engeland uitvoerbaar 
verklaart, ontvankelijk, maar ongegrond en bevestigt de bestreden beschikking.

Het cassatieberoep van de Procureur-generaal te Gent is gericht tegen het ar-
rest, op 18 juli 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbe-
schuldigingstelling. Dit arrest verklaart zich bevoegd om te oordelen over het 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van J. V. E. "in afwachting van de be-
handeling van zijn beroep tegen de uitvoerbaarverklaring van het aanhoudings-
bevel", verklaart het gegrond en beveelt zijn voorlopige invrijheidstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser J. V. E. stelt  geen middel voor tegen het  arrest van 26 november 

2002.
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent stelt in een verzoek-

schrift een middel voor tegen het arrest van 18 juli 2002.
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 5, vierde lid van de uitleveringswet van 15 maart 1874 en de beginselen, die 

de voorlopige aanhouding in geval van uitlevering beheersen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest willigt het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in het kader 

van de voorlopige aanhouding van verweerder met het oog op diens uitlevering in op 
grond van motieven, die betrekking hebben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving. 
Verweerder stelt met name voorop dat zijn aanhouding al te lang zal duren, gelet op de 
feitelijke duur van een uitleveringsprocedure enerzijds en diens persoonlijkheid en antece-
denten en de aard van het misdrijf anderzijds. Hij voert voorts aan dat hij de enige kost-
winner is in zijn gezin en moet zorgen voor zijn zieke echtgenote, dat de gepleegde feiten 
weliswaar in België (niet?) strafbaar zijn, maar "wetens en willens vanuit België mogelijk 
gemaakt worden", dat hij zich eventueel persoonlijk zou willen aanbieden in Groot-Brit-
tannië en dat hij over zijn vrijheid wil beschikken terwijl hij onderzoekt welke middelen 
hij in rechte tegen zijn aanhouding kan aanwenden. De verweerder voert tenslotte aan dat 
hij zich als Belg, die in België verblijft, niet aan de toepassing van de wet wil onttrekken 
omdat hij zich op geen enkele andere plaats zo goed kan verdedigen".

Grieven
De raadkamer, c.q. de kamer van inbeschuldigingstelling, heeft bij het beoordelen van 

een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling niet dezelfde prerogatieven als deze, 
waarover ze beschikt inzake voorlopige hechtenis. Haar taak beperkt zich tot het controle-
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ren van de wettigheid van de voorlopige aanhouding. Ze heeft zich dus niet uit te spreken 
over de regelmatigheid van het buitenlands aanhoudingsbevel, en evenmin over de oppor-
tuniteit  van de vrijheidsberoving (vgl.  A. MASSA en A.-S.  MASSA,  “L'extradition”,  in S. 
BRAMMERTZ e.a., Strafprocesrecht en extraterritorialiteit, Brugge, 2002, p.227).

Het bestreden arrest schendt derhalve de aangegeven wetsbepaling door op grond van 
de motieven van het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, die betrekking heb-
ben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving, de gevraagde invrijheidstelling toe te 
staan.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel tegen het arrest van 18 juli 2002
Overwegende dat artikel 5 Uitleveringswet van 15 maart 1874, de voorlopige 

aanhouding ten einde uitlevering regelt op vertoon van een bevel tot aanhouding; 
dat artikel 5, vierde lid van die wet bepaalt dat de vreemdeling, versta thans de 
persoon wiens uitlevering wordt verzocht, zijn voorlopige invrijheidstelling mag 
verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde voorrecht geniet en dit onder 
dezelfde voorwaarden; dat het verzoekschrift daartoe moet worden voorgelegd 
aan de raadkamer;

Overwegende dat artikel 3 Uitleveringswet van 15 maart 1874, de aanhouding 
ten einde uitlevering regelt; dat deze krachtens artikel 3, tweede lid van die wet 
onder meer kan worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding 
of van iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde vreemde 
overheid verleend op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, 
voor dewelke ze werden verleend, en dat ze uitvoerbaar worden verklaard door 
de raadkamer van de plaats waar de vreemdeling, versta thans de persoon wiens 
uitlevering wordt verzocht, in België verblijft of kan worden gevonden; dat arti-
kel 3 van die wet niet voorziet in een voorlopige invrijheidstelling;

Overwegende evenwel dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak 
moet doen over het hoger beroep tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadka-
mer van een door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding 
op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht, dient te onderzoeken of dit be-
vel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet gestelde vereisten 
voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; 
dat de wettigheid of  de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring door het 
tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, kan worden aangetast; dat enkel in dat geval de ka-
mer van inbeschuldigingstelling de voorlopige invrijheidstelling van de aange-
houdene kan bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM; 

Overwegende dat verweerder in zijn verzoekschrift tot voorlopige invrijheid-
stelling niet heeft aangevoerd dat de sedert het instellen van zijn hoger beroep 
verlopen tijd de wettigheid of de rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring 
heeft aangetast, maar alleen dat de uitleveringsprocedure nog lang zou kunnen 
duren; dat hij bovendien feitelijke elementen heeft aangevoerd om de opportuni-
teit van zijn aanhouding te betwisten; dat het arrest van 18 juli 2002 op deze 
gronden niet wettig de voorlopige invrijheidstelling van verweerder mocht beve-
len;
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Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, gelet op de verwerping van het cassatieberoep van J. V. E. 

tegen het arrest van 26 november 2002 en de voorlopige invrijheidstelling alles-
zins een einde neemt, er geen grond is tot verwijzing;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering van het arrest 
van 26 november 2002

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 van J. V. E. tegen het arrest van 26 november 

2002;
Vernietigt het bestreden arrest van 18 juli 2002;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt J. V. E. in de kosten van de beide cassatieberoepen;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 117

2° KAMER - 18 februari 2003

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOTIVERING - HERHAALDE 
VERWIJZINGEN NAAR DE REDENEN VERMELD IN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID.

De  loutere  omstandigheid  dat  het  onderzoeksgerecht,  dat  uitspraak  doet  over  de  
handhaving van de voorlopige hechtenis, door herhaalde verwijzingen verwijst naar de 
ernstige aanwijzingen van schuld en de naar de gegevens eigen aan de zaak en aan de  
persoonlijkheid van de verdachte, vermeld in het oorspronkelijk bevel tot aanhouding, en 
oordeelt  dat  deze  aanwijzingen  en  gegevens  nog  steeds  bestaan  en  dermate  de  
openbare  veiligheid  raken  dat  hierdoor  de  handhaving  van  de  voorlopige  hechtenis  
volstrekt noodzakelijk is, geeft geen blijk van een automatisme dat niet verenigbaar is 
met  het  uitzonderlijk  karakter  van  de  voorlopige  hechtenis,  met  de  noodzakelijke  
individualisering  en  het  evolutieve  karakter  ervan;  het  bestaan van een automatisme 
dient beoordeeld te worden aan de hand van de concrete aanwijzingen van schuld en  
gegevens van de zaak waarnaar verwezen wordt1. (Artt. 16, §1 en 5, 22, vijfde lid en 30, 
§4 Wet 20 juli 1990)

(P.)

1 Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr. 65, en de noot A.H.; 21 maart 2001, A.R. P.01.0367.F, 
nr. 154.
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ARREST

(A.R. P.03.0184.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 januari 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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 de loutere omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat uit-

spraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, door herhaalde ver-
wijzingen verwijst naar de ernstige aanwijzingen van schuld en naar de gegevens 
eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de verdachte vermeld in het oor-
spronkelijk bevel tot aanhouding en oordeelt dat deze aanwijzingen en gegevens 
nog  steeds  bestaan  en dermate  de  openbare  veiligheid  raken dat  hierdoor  de 
handhaving  van de  voorlopige  hechtenis  volstrekt  noodzakelijk  is,  geen  blijk 
geeft van een automatisme dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter 
van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en het evo-
lutieve karakter ervan; dat het bestaan van een automatisme beoordeelt dient te 
worden aan de hand van de concrete aanwijzingen van schuld en gegevens van 
de zaak waarnaar verwezen wordt;

Overwegende dat het oorspronkelijk bevel tot aanhouding, naast de aanwijzin-
gen van eisers schuld, vermeldt: "(Eiser) geeft blijk van een gebrekkig normbe-
sef, een gebrek aan respect voor de [fysieke] en psychische integriteit van de me-
deburger wat een gevaar inhoudt voor de openbare orde en veiligheid. Gelet op 
het lucratief karakter der feiten en de lopende 'engagementen' van (eiser) en de 
organisatie waarvan hij deel uitmaakt, is er gevaar voor recidive. Daar tal van 
mede-actoren aan de weerhouden tenlasteleggingen in deze nog dienen opge-
spoord en verhoord is er gevaar voor collusie. Daar (eiser) niet maatschappelijk 
ingebed is in het Rijk is er tevens onttrekkingsgevaar."

Overwegende dat deze overwegingen kunnen blijven gelden ondanks de duur 
van de voorlopige hechtenis; dat het arrest op deze overwegingen wettig ver-
mocht te oordelen dat de oorspronkelijk in het bevel tot aanhouding vermelde 
gegevens thans nog bestaan en dermate de openbare veiligheid raken dat hier-
door de handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser volstrekt noodzakelijk 
is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

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

18 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Diependaele en B. De Gryse, Brussel.

Nr. 118

2° KAMER - 19 februari 2003

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEEN 
OP TEGENSPRAAK VERRICHT DESKUNDIGENONDERZOEK - TOEPASSING VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1.

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - OPDRACHTEN VAN DE DESKUNDIGE 
- GRENZEN.

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPDRACHTEN VAN DE DESKUNDIGE - 
GRENZEN.

1º en 2° De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet  
kunnen deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek,  
behalve en in zoverre hij zulks gepast vindt voor het opsporen van de waarheid, is op  
zich geen schending van art. 6 E.V.R.M.1 (Art. 6.1 E.V.R.M.)

3º en 4° Behalve in geval van schending van art. 11 Ger. W., kan de aan de deskundige  
voorgelegde vraag niet samenvallen met die welke de rechter moet beslechten2. (Art. 11 
Ger.W.)

(S. T. X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1400.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 september 2002 gewezen 

1 Zie Cass., 7 feb. 1995, A.R. P.95.0002.N, nr. 75; 24 juni 1998, A.R. P.97.1075.F, nr. 332, met 
concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER in Bull. en Pas. 1998, I, nr. 332; 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 
100, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER; 12 april 2000, A.R. P.00.0136.F, nr. 249; J.  DE CODT, “Les 
nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes”, Rev. dr. pén. 2000, 
blz. 3 e.v.; B. DE SMET, “Deskundigenonderzoek in strafzaken”, A.P.R. 2002, nrs. 286-292, 295-303.
2 Zie Cass., 14 sept. 1992, A.R. 9311, nr. 605.
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door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

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

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt de beroepen beschikking, waarin verklaard werd dat er 

geen grond tot vervolging bestond, op grond "dat de wetgever, gelet op het belang en de 
complexiteit van het strafproces, voor dat proces bijzondere regels heeft uitgevaardigd die 
ertoe strekken de waarheid snel aan het licht te laten komen, door de rechten en de vrijhe-
den van de vervolgde en berechte persoon te verzoenen met de vereiste om de maatschap-
pij tegen de misdaad te beschermen; dat daaruit met name volgt dat het voorwerp zelf van 
de strafrechtspleging belet dat het verloop ervan afhangt van de autonome wil van privé-
personen; dat de toepassing van de regels die bepaald zijn in de artikelen 962 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek een debat op tegenspraak buiten de aanwezigheid van de 
rechter mogelijk zou maken, en dus niet verenigbaar is met de toepassing van de wettelij-
ke bepalingen en rechtsbeginselen die eigen zijn aan de strafrechtspleging, wegens het 
voorwerp ervan; dat de beklaagde, voor de vonnisgerechten, de door het openbaar minis-
terie tegen hem ingebrachte beschuldigingen vrij heeft kunnen tegenspreken, zodat hij niet 
kan beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van artikel 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (...); dat het Arbitragehof, 
daarenboven, in zijn arresten nr. 24/97 van 30 april 1997 en 1/99 van 13 januari 1999, 
voor recht heeft gezegd dat "in zoverre zij de door het parket in de loop van het strafrech-
telijk vooronderzoek (opsporingsonderzoek) of door de rechter in de loop van het gerech-
telijk onderzoek aangestelde deskundige niet verplichten de regels, vervat in de artikelen 
962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, in acht te nemen, schenden de artikelen 
43 en 44 van het Wetboek van Strafvordering en de voormelde artikelen van het Gerech-
telijk Wetboek niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; dat de be-
palingen van het Gerechtelijk Wetboek die het contradictoir karakter van het deskundi-
genonderzoek regelen, niet van toepassing zijn op het strafgeding, ongeacht het voorwerp 
van de rechtspleging of van het deskundigenonderzoek, aangezien de wilsautonomie van 
privé-personen geen plaats heeft in de strafrechtspleging (...); dat het beginsel van het eer-
lijk proces niet wordt miskend alleen op grond dat het deskundigenonderzoek, in beginsel, 
niet op tegenspraak wordt gevoerd".

Grieven
Krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak. Een van de voorwaarden voor een eerlijk proces is het contradictoir karakter. 
Het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek wordt, in de regel, welis-
waar niet op tegenspraak verricht. Zoals eiseres in haar conclusie voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling echter betoogde, wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 6 van 
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het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging wanneer, zoals te 
dezen, de vraag die de door de onderzoeksrechter aangewezen deskundigen dienden te be-
antwoorden, samenvalt met die waarover de onderzoeksgerechten uitspraak hoorden te 
doen, en waarbij de vraag verband houdt met een technisch aspect dat de kennis van die 
rechters oversteeg. Het antwoord van de deskundigen op die vraag heeft een doorslagge-
vende invloed gehad op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, zonder 
dat eiseres dat antwoord daadwerkelijk heeft kunnen tegenspreken, aangezien de aan haar 
gerichte dagvaarding, zoals ze in conclusie voorhield, niet vermeldde of zij zich tijdens 
het onderzoek op 3 juni 1998 al dan niet kon laten bijstaan door een controlerende arts 
van haar keuze, dat noch zij noch haar arts deelgenomen hebben aan de discussie die de 
deskundigen ten gevolge van die onderzoeken hebben gevoerd op 3 juni 1998, dat zij 
noch haar arts van die deskundigen enig proces-verbaal van die bijeenkomst hebben ont-
vangen, evenmin als van de voorafgaande discussies of van de voorlopige conclusies, en 
dat zij pas van het verslag van de deskundigen heeft kunnen kennisnemen nadat het on-
derzoek was afgesloten en de vordering van buitenvervolgingstelling was opgesteld. Eise-
res heeft evenmin de kans gekregen om de conclusies van de deskundige voor de bodem-
rechter te betwisten, waarbij het bestreden arrest elk later debat onmogelijk maakte. Hier-
uit volgt dat het bestreden arrest, dat de bestreden beschikking bevestigt, alleen op grond 
dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, ongeacht het voorwerp 
ervan, niet-contradictoir wordt gevoerd, het algemeen rechtsbeginsel miskent en artikel 6 
van het Verdrag schendt die in het middel zijn aangegeven.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiseres met name betoogt dat zij pas van het verslag van het 

college van deskundigen heeft  kunnen kennisnemen nadat  het  onderzoek was 
"afgesloten" en de vordering tot buitenvervolgingstelling was opgesteld;

Overwegende evenwel dat uit de artikelen 61ter, 61quinquies en 127 van het 
Wetboek van Strafvordering, volgt dat zij het recht had de onderzoeksrechter in-
zage in het dossier te vragen en hem te verzoeken vóór het afsluiten van het on-
derzoek bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten;

Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat ze van 
die rechten gebruik heeft gemaakt;

Overwegende dat de omstandigheid dat de partijen niet kunnen deelnemen aan 
het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zo-
verre hij zulks gepast vindt voor het opsporen van de waarheid, op zich geen 
schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden is, en het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging evenmin miskent;

Overwegende dat het middel voor het overige berust op de bewering dat het 
eenzijdige karakter van het deskundigenonderzoek in de fase van het voorberei-
dende onderzoek een schending van het voormelde artikel 6 oplevert, wanneer 
de aan de deskundige voorgelegde vraag "samenvalt" met die waarover het on-
derzoeksgerecht uitspraak moet doen;

Overwegende evenwel dat de aan de deskundige voorgelegde vraag niet kan 
"samenvallen" met die welke de rechter moet beslechten, op gevaar af artikel 11 
van het Gerechtelijk Wetboek te schenden; dat eiseres geen dergelijke schending 
aanvoert;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 119

2° KAMER - 19 februari 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VERKLARINGEN VAN EEN BEDREIGDE GETUIGE - GEEN 
SAMENSTELLING VAN DE GETUIGENBESCHERMINGSCOMMISSIE - GEVOLG.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - VERKLARINGEN VAN EEN BEDREIGDE GETUIGE - GEEN SAMENSTELLING VAN DE 
GETUIGENBESCHERMINGSCOMMISSIE - GEVOLG.

1º  en  2°  De  omstandigheid  dat  de  in  art.  103,  §1  Sv.,  bedoelde 
Getuigenbeschermingscommissie  niet  is  samengesteld,  verbiedt  de 
onderzoeksgerechten  niet  de  verklaringen  van  een  bedreigde  getuige  als  ernstige 
aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen1.  (Art. 103, §1 Sv.; artt. 16, 21 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0209.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 6 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:

1 Zie Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.03.0057.F, nr. 49.
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Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 
97 (lees: 149) van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis, faalt naar recht;

Overwegende dat, voor het overige, het bestreden arrest de redenen van het 
openbaar ministerie en die van het door de kamer van inbeschuldigingstelling ter 
zake gewezen arrest van 9 januari 2003 overneemt, zodat het de andere of tegen-
gestelde feitelijke gegevens verwerpt die eiser in zijn conclusie had aangevoerd, 
en de argumenten verwerpt volgens welke "de verklaring van getuige C. een op 
onregelmatige wijze verkregen bewijsmiddel is; dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling aldus op die conclusie antwoordt en haar beslissing regelmatig met 
redenen omkleedt;

Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het arrest de reden van het voormelde arrest van 9 januari 

2003 overneemt, volgens welke "in die stand van de rechtspleging niet genoeg-
zaam bewezen was dat het verhoor van de beschermde getuige zou zijn verkre-
gen met schending van de vigerende wettelijke bepalingen of tot gevolgen zou 
leiden die niet verenigbaar zouden zijn met het recht van verdediging"; dat het 
tevens de passage van de vordering overneemt waarin vermeld wordt dat "het 
Hof van Cassatie [...] de hypothese van de onregelmatigheid van de procedure 
betreffende de beschermde getuige heeft verworpen, op grond dat de stukken be-
treffende de verbintenis van de getuige niet zouden zijn neergelegd, en dat de ge-
tuigenis alleen een subsidiair bewijs, naast andere bewijzen, kon zijn en, bijge-
volg, op zich geen aanwijzing van schuld kon opleveren tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis";

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door die redengeving 
over te nemen, de artikelen 103, 104 en 105, in het Wetboek van Strafvordering 
gevoegd door de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming 
van bedreigde getuigen en andere bepalingen, niet heeft geschonden;

Overwegende dat de omstandigheid dat de in het voormelde artikel 103, § 1, 
bepaalde Getuigenbeschermingscommissie niet is samengesteld, de onderzoeks-
gerechten niet verbiedt de verklaringen van een bedreigde getuige als ernstige 
aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen;

Overwegende dat eiser, ten slotte, de schending van de regels betreffende de 
bewijslevering in strafzaken en van artikel 235bis van dat wetboek alleen afleidt 
uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 103, 104 en 105;

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;
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Veroordeelt eiser in de kosten.

19 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. F. Bovy, Luik en Y. Visart, Brussel.

Nr. 120

1° KAMER - 20 februari 2003

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING - 
BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de bestreden beschikking een  
verklaring bevat die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat,  
maar het arrest alleen verwijt dat het aan de bestreden beschikking een uitlegging geeft  
die verschilt van de uitleg die het voorstelt,  voert het niet de miskenning aan van de  
bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk1. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.)

(MEUBLES USINES N.V. T. MANIAK N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0504.F)

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

Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met gedeeltelijke wijziging van de beroepen vonnissen, die op 10 november 1997 en 28 

april 1998 gewezen zijn door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi beveelt het arrest, op het verzet van verweerster, de gedeeltelijke opheffing van 
het bewarend beslag op roerende goederen, dat op 29 september 1997 ten verzoeke van 
eiseres, door gerechtsdeurwaarder Conotte is gelegd ten laste van verweerster, "tot vrijwa-
ring van de betaling van een dwangsom van 37.200.000 BEF, die verschuldigd is wegens 
372 inbreuken op het bevel van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Char-
leroi die in een verkooppunt van (verweerster) zijn vastgesteld", zulks "behalve tot beloop 

1 Cass. 26 okt. 2000, A.R. C.99.0060.F, nr. 577.
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van 100.000 BEF", waardoor de oorzaak van het beslag wordt beperkt tot het bedrag van 
100.000 BEF. Het arrest beslist aldus op de volgende gronden:

"Overwegende dat er dient aan te worden herinnerd dat (eiseres) tegen (verweerster) 
een vordering tot staking heeft ingesteld voor de voorzitter van de Rechtbank van Koop-
handel te Charleroi, rechtdoende in kort geding, en dat die voorzitter, bij beschikking van 
25 april 1997 de vordering van (eiseres) heeft toegewezen in de volgende bewoordingen:

'Gezamenlijk aanbod
De vordering tot staking is ontvankelijk daar de mogelijkheid bestaat dat de praktijken 

worden herhaald; zij is ook gegrond, daar (verweerster) in haar conclusie verklaarde zich 
ervan bewust te zijn dat haar reclame niet wettig was;

Verplichting tot prijsaanduiding
Die vordering is gegrond, in zoverre zij het gevolg is van de gegrondheid van de vorde-

ring betreffende het gezamenlijk aanbod';
Overwegende dat het dictum van voornoemde beschikking luidt als volgt:
'Wij stellen vast dat (verweerster) een daad van oneerlijke mededinging (gezamenlijk 

aanbod) heeft verricht en wij verbieden haar nog verder verschillende assortimenten meu-
bels, zoals bijvoorbeeld een salon, een eetplaats en een slaapkamer of alle andere combi-
naties van artikelen die niet geacht kunnen worden een geheel te vormen in de zin van ar-
tikel 55, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument, tegen een totale prijs te koop aan te bieden, op 
straffe van een dwangsom van 500 BEF per reclame die in strijd met dat bevel gemaakt 
wordt en op straffe van een dwangsom van 100.000 BEF per overtreding die in een ver-
kooppunt van (verweerster) wordt vastgesteld, te rekenen van de betekening van dit von-
nis;

Wij veroordelen (verweerster) tot een duidelijk leesbare en ondubbelzinnige prijsaan-
duiding op elk product dat zij te koop aanbiedt of te koop stelt, op straffe van een dwang-
som van 500 BEF per reclame die in strijd met dat bevel gemaakt wordt en op straffe van 
een dwangsom van 100.000 BEF per overtreding die in een verkooppunt van (verweer-
ster) wordt vastgesteld';

Overwegende dat de gerechtsdeurwaarders Conotte en Nys, ten verzoeke van (eiseres), 
op donderdag 25 september 1997 twee processen-verbaal hebben opgemaakt waarin zij 
verklaren te hebben vastgesteld dat op 372 'meubels en meubelstukken' de prijsaanduiding 
niet zichtbaar is;

(...)
Overwegende dat de eerste rechter in zijn vonnis van 28 april 1998 de vordering tot op-

heffing en tot nietigverklaring van het op 29 september 1997 gelegde bewarend beslag op 
roerende goederen, ten onrechte niet gegrond heeft verklaard;

Overwegende immers dat, in strijd met wat hij in zijn eerste vonnis van 10 november 
1997 heeft beslist, het dictum van de op 25 april 1997 gewezen beschikking van de voor-
zitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi een uitlegging behoeft, daar men - 
teneinde de geest van de beslissing over de zaak zelf te kennen - dient uit te maken of de 
dwangsom van '100.000 BEF per overtreding die in een verkooppunt van (verweerster)' 
wordt vastgesteld, verschuldigd is telkens wanneer geen duidelijk leesbare en ondubbel-
zinnige prijsaanduiding op een product is aangebracht, zoals de eerste rechter heeft be-
slist, dan wel of, integendeel, het geheel van de overtredingen die op dezelfde dag en in 
hetzelfde verkooppunt worden vastgesteld, één enkele overtreding vormen waarvoor een 
dwangsom van 100.000 BEF wordt opgelegd;

Overwegende dat  de feiten waarvoor  een dwangsom kan worden opgelegd door de 
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voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi te dezen die zijn welke krach-
tens artikel 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voor-
lichting en bescherming van de consument strafbaar worden gesteld, zodat de beschikking 
van 25 april 1997 naar de geest geheel onder toepassing valt van de beginselen van de 
eendaadse samenloop van misdrijven; 

Overwegende dat (verweerster) en haar voormalige raadsman (verweerder) te dezen 
verklaren dat de zaakvoerders van (verweerster), daar ze de mening waren toegedaan dat 
het hun door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi bij beschikking 
van 25 april 1997 opgelegde verbod, 'enkel sloeg op de totale verkopen', geen leesbare 
prijsaanduiding hadden aangebracht op alle te koop aangeboden of te koop gestelde voor-
werpen;

Overwegende dat de gerechtsdeurwaarders Conotte en Nys op 25 september 1997 heb-
ben vastgesteld dat de 372 te koop aangeboden of te koop gestelde voorwerpen geen lees-
bare prijsaanduiding droegen;

Overwegende dat er, die omstandigheden in acht genomen, dient te worden beslist dat 
de 372 inbreuken op het bevel van de voorzitter van de Rechtbank te Charleroi, die in één 
keer in een verkooppunt van (verweerster) zijn vastgesteld, wegens de eenheid van opzet 
bij degenen die ze hebben gepleegd, één enkel misdrijf opleveren waarvoor dus slechts 
één enkele dwangsom van 100.000 BEF kan worden opgelegd;

Overwegende dat de omvang van de bij de beschikking van 25 april 1997 opgelegde 
dwangsom trouwens een element is dat de gegrondheid van een dergelijke interpretatie 
van de geest van de door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi op 
25 april 1997 gewezen beschikking bevestigt, aangezien in de tegenovergestelde interpre-
tatie die  de eerste rechter heeft  gevolgd,  het bedrag van de uiteindelijk  verschuldigde 
dwangsom,  zoals  in  onderhavig  geval,  buitensporig,  niet  aangepast  aan  de  financiële 
draagkracht van (verweerster) en buiten elke verhouding met de doelstellingen van de 
oorspronkelijke vordering tot staking dreigt te worden;

Overwegende dat het oorspronkelijk verzet tegen het bewarend beslag op roerende goe-
deren van 29 september 1997 dus wel degelijk gegrond is, behalve tot beloop van het be-
drag van 100.000 BEF".

Grieven
Bij  beschikking van 25 april  1997 veroordeelt  de  voorzitter  van de Rechtbank van 

Koophandel te Charleroi verweerster "tot prijsaanduiding op elk product dat zij te koop 
aanbiedt of te koop stelt", en zulks op straffe van een dwangsom van 100.000 BEF "per 
overtreding die in een verkooppunt wordt vastgesteld".

Uit die bewoordingen volgt ondubbelzinnig dat de dwangsom wordt verbeurd zodra de 
prijs van één enkel product niet wordt aangeduid; en, als de prijs van verschillende pro-
ducten niet wordt aangeduid, wordt de dwangsom voor elk ervan opgelegd.

Daaruit volgt dat het arrest,  door erop te wijzen dat door de gerechtsdeurwaarder is 
vastgesteld dat op een bepaalde dag, in een bepaald verkooppunt van verweerster, de prijs 
van 372 te koop aangeboden of te koop gestelde producten niet zichtbaar was aangeduid, 
en door op de weergegeven gronden waaruit volgt dat die 372 overtredingen slechts één 
enkele inbreuk op voormelde beschikking vormen, niettemin te beslissen dat de door eise-
res verbeurde dwangsom 100.000 BEF bedraagt,  de  bewijskracht  van die  beschikking 
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) als-
ook, bijgevolg, het gezag van gewijsde van die beschikking (schending van de artikelen 
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel aan het arrest niet verwijt dat het heeft beslist dat 
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de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi 
van 25 april 1997 een verklaring bevatte die er niet in staat of dat zij geen verkla-
ring bevatte die er wel in staat; dat het aan het arrest alleen verwijt dat het aan 
die beschikking een uitlegging geeft die verschilt van de uitleg die eiseres voor-
stelde;

Dat het middel aldus niet de miskenning van de bewijskracht van de akten aan-
voert;

Dat het middel, zoals de verweerders betogen, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

20 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 121

1° KAMER - 20 februari 2003

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GERECHTELIJKE 
AANZUIVERINGSREGELING - DUUR - BEGRIP.

De beslissing die de termijn van de aanzuiveringsregeling verlengt van vijf naar negen jaar  
te rekenen van de uitspraak ervan, terwijl de wettelijke termijn van vijf jaar, die niet op  
straffe van verval is bepaald, overeenkomstig art. 51 Ger.W. voor zijn vervaltijd slechts  
tijdens zijn verloop mag worden verlengd en niet vanaf het tijdstip waarop de rechter de 
duur van de aanzuiveringsregeling vastlegt, is niet naar recht verantwoord.  (Artt. 1675, 
12, §2 en 13, §1 en 2 Ger.W.)

(B. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0418.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 mei 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 48, 49, 51 en 1675/12 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen beginsel van het recht 

van verdediging, zoals het met name is vastgelegd in de artikelen 774 en 1138, 2° van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na erop te hebben gewezen dat "in de eerste plaats dient te worden nagegaan of met de 

in artikel 1675/12, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde maatregelen, die niet voor-
zien in de mogelijkheid van een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in hoofdsom, 
maar enkel in de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de mo-
ratoire interesten, vergoedingen en kosten, het in artikel 1675/3 van het Gerechtelijk Wet-
boek omschreven doel  kan worden bereikt,  namelijk  of de  financiële toestand van de 
schuldenaar kan worden hersteld doordat hij in de mate van het mogelijke in staat wordt 
gesteld zijn schulden te betalen en doordat hem en zijn gezin tegelijkertijd de waarborg 
wordt geboden dat zij een menswaardig leven zullen kunnen leiden", dat het in aanmer-
king te nemen bedrag van de schulden in hoofdsom 47.659,37 euro bedraagt en dat het 
voor de schuldeisers beschikbare bedrag 450 euro bedraagt, stelt het arrest de looptijd van 
de gerechtelijke aanzuiveringsregeling waardoor alle schuldvorderingen in hoofdsom kun-
nen worden terugbetaald vast op negen jaar met ingang van 1 juni 2002. Het verantwoordt 
die beslissing op alle gronden, die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, in-
zonderheid op de overweging, in hoofdzaak, dat "artikel 1675/12 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de looptijd van de regeling vijf jaar niet mag overschrijden, maar, in 
strijd met artikel 1675/13 van hetzelfde wetboek bepaalt het niet dat artikel 51 van het Ge-
rechtelijk Wetboek niet van toepassing is. Daaruit kan dus worden afgeleid dat de wetge-
ver de rechter de mogelijkheid niet heeft willen ontnemen om artikel 51 van het Gerechte-
lijk Wetboek toe te passen in het kader van een op artikel 1675/12 van het Gerechtelijk 
Wetboek gegronde gerechtelijke aanzuiveringsregeling en om de termijn van vijf jaar te 
verlengen met een looptijd die niet langer mag zijn dan de oorspronkelijke termijn".

Grieven
Naar luid van artikel 1675/12, §2, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek mag de loop-

tijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling vijf jaar niet overschrijden. Die looptijd is 
een maximumduur en het staat niet aan de rechter die te wijzigen op grond van artikel 51 
van het Gerechtelijk Wetboek.

1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek is artikel 51 van hetzelfde wetboek 

enkel van toepassing op de "termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen". De 
bij de wet voor de gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maximumduur kan even-
wel niet als een procestermijn worden beschouwd. Het arrest heeft bijgevolg niet zonder 
de artikelen 48, 51 en 1675/12 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden de bij de wet 
voor de aanzuiveringsregeling bepaalde maximumduur kunnen wijzigen op grond van ar-
tikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
Ook al zou worden aangenomen dat de bij de wet voor de gerechtelijke aanzuiverings-

regeling bepaalde maximumduur een "termijn is voor het verrichten van de proceshande-
lingen" in de zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek en aldus door de rechter kan 
worden verlengd op grond van artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek, toch staat vast dat 
een termijn maar kan worden verlengd wanneer hij reeds is ingegaan. Naar luid van arti-
kel 49 van het Gerechtelijk Wetboek staat het immers aan de wetgever de termijnen vast 
te stellen terwijl de rechter dat slechts kan doen als de wet het hem toestaat. De mogelijk-
heid, die de rechter geacht wordt te bezitten op grond van artikel 51 van het Gerechtelijk 
Wetboek, om een termijn die niet op straffe van verval is voorgeschreven te verlengen 
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voor de vervaltijd, impliceert dat die termijn reeds is ingegaan en niet vervallen is. Door 
de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling reeds van bij de aanvang op negen 
jaar te bepalen, stelt het arrest dat een langere dan de in artikel 1675/12 van het Gerechte-
lijk Wetboek bepaalde termijn vaststelt, die termijn te dezen te vroeg vast. Het schendt 
derhalve  de artikelen 49  en 51  van het  Gerechtelijk  Wetboek  en daarenboven artikel 
1675/12 zelf van dat wetboek.

3. Derde onderdeel
De rechter mag geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken en zich daartoe boven-

dien baseren op een middel dat niet voor hem is aangevoerd en waarover de partijen geen 
verweer hebben kunnen voeren zonder hun de gelegenheid te geven dat middel te betwis-
ten, in voorkomend geval, door de heropening van het debat te bevelen. Te dezen hebben 
de verweerders alleen betoogd dat geen enkele gerechtelijke aanzuiveringsregeling moge-
lijk was zonder zich te beroepen op artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek waarop de 
bestreden beslissing zich baseert om de looptijd van de aanzuiveringsregeling vast te stel-
len op negen jaar. Eiseres had gesuggereerd dat de regeling zou worden gespreid over zes-
tig maanden of vijf jaar. De verweerders lieten zich over die looptijd niet uit. Het bestre-
den vonnis heeft aldus uitspraak gedaan over niet gevorderde zaken en schendt dus artikel 
1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. Door eiseres de gelegenheid niet te geven dat 
middel te betwisten schendt het daarenboven het recht van verdediging en dus het in het 
middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 1675/12, §2, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek, de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling vijf  jaar  niet 
mag overschrijden; dat die regel niet op straffe van verval is voorgeschreven;

Dat, overeenkomstig artikel 51 van dat wetboek, de rechter die termijn mag 
verlengen voor de vervaltijd; dat hij die mogelijkheid alleen heeft tijdens het ver-
loop van de termijn en niet vanaf het tijdstip waarop hij de duur van de aanzuive-
ringsregeling vastlegt;

Overwegende dat het arrest, daar het de looptijd van de regeling reeds van bij 
de aanvang vaststelt op negen jaar te rekenen van de dag van de uitspraak, de in 
het middel vermelde wettelijke bepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige grieven 

die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het arrest het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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20 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Echement – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 122

1° KAMER - 20 februari 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GEWIJZIGDE WET - GEVOLG.

Het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst is gewijzigd  
door een latere wet, verwijst naar dat artikel zoals het is gewijzigd; niet ontvankelijk is het  
middel dat de schending van de laatste tekst van die wetsbepaling aanvoert terwijl die  
tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief1. (Art. 1080 Ger.W.)

(P. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0080.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan:
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 374, derde lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vermeld "dat [eiser] door de inspecteur is gehoord en van de stukken be-

treffende het geschil inzage heeft kunnen nemen op basis van het dossier, zoals het op dat 
ogenblik was samengesteld, en de wens te kennen heeft gegeven niet te worden gehoord 
na inzage te hebben genomen van het dossier", bevestigt en beslist het arrest dat "gelet op 
artikel 24bis van de wet van 15 juni 1935, het hof, rechtdoende op tegenspraak, de voor-
ziening ontvankelijk doch niet gegrond verklaart, ze afwijst en [eiser] veroordeelt in de 
kosten".

Grieven
[Eiser] heeft van de stukken betreffende het geschil geen inzage genomen op basis van 

het dossier zoals het op dat ogenblik was samengesteld. Ten bewijze hiervan dient te ver-

1 Cass., 9 juni 1997, A.R. S.96.0079.F, nr. 263.
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worden verwezen naar het stuk N/61. Uit dat stuk blijkt dat de juiste en precieze inhoud 
van het ter inzage voorgelegde dossier nergens wordt vermeld. Voornoemd stuk bevat de 
vermelding "erken op ... inzage te hebben genomen van het dossier dat de map bevat met 
de ... belastingstukken nrs... van ...tot ... en van het dossier dat de map (geschillen) bevat 
met de stukken nrs. ... van ... tot ...",. Die vermelding is niet vervolledigd noch door eiser 
noch door de met het onderzoek belaste ambtenaar. De vermelding "-erken op 19 juni 
1965 gehoord te zijn" is noch gedagtekend (de vermelding "te Namen, op ..." is niet ver-
volledigd) noch voorzien van de handtekening van eiser. Er dient aan te worden herinnerd 
dat het model "toepassing van artikel 374, derde lid van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992", zoals het is gepubliceerd in de administratieve Commentaar 374/39 
wel degelijk in elk stadium de handtekening van de bezwaarindiener voorschrijft. Het ont-
breken van de handtekening levert een schending op van voornoemd artikel 374, derde 
lid. Het enkele feit dat eiser zijn handtekening heeft aangebracht onderaan op bladzijde 
N/61 levert niet het afdoende bewijs op dat de procedure, bedoeld in voormeld artikel 
374, derde lid, in acht genomen is. Aangetoond is dat de bij artikel 374, derde lid van dat 
wetboek voorgeschreven rechtsvorm niet in acht genomen is.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het derde middel:
Overwegende dat artikel 374, derde lid van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992 waarvan de schending wordt aangevoerd, is gewijzigd bij artikel 
31, 3° van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale ge-
schillen;

Overwegende dat het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel 
waarvan de tekst is gewijzigd door een latere wet, verwijst naar dat artikel zoals 
het is gewijzigd;

Dat het nieuwe artikel 374, derde lid van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 enkel betrekking heeft op het recht van de bezwaar indienende be-
lastingplichtige om gehoord te worden; dat het geen verband houdt met de in het 
middel vermelde grief;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

20 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. P.-F. Nyst, Namen en T'Kint.

Nr. 123

1° KAMER - 20 februari 2003

CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
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ONDERSCHEIDEN GRIEVEN - AFZONDERLIJKE VERMELDING - ONTVANKELIJKHEID.

Vaag en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, in globo 
de  schending  van  een  aantal  wetsbepalingen  aanvoert  maar  niet  voor  elk  van  de 
onderdelen afzonderlijk aanwijst welke wetsbepalingen geschonden zijn1. (Art. 378 W.I.B. 
1992)

(M. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0008.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 oktober 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert drie middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 306, §1 en §2, eerste lid en 353, tweede lid van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep beslist dat "sedert 31 maart 1996, welke datum door [eiser] - ten on-

rechte - is aangevoerd als mogelijke uiterste datum voor de verzending van het voorstel 
van aanslag ?

Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Het belastingbestuur had zelf 31 maart 1996 voorgesteld als uiterste datum voor de toe-

zending van het voorstel.
In de aan wijlen A. D. gerichte brief van 31 maart 1995 preciseert het belastingbestuur 

immers: "het bestuur zal de gegevens verzamelen betreffende uw persoonlijke toestand en 
zal ze opnemen in een 'voorstel van aanslag' dat u uiterlijk eind maart 1996 zal worden 
toegezonden".

Die uiterste datum van 31 maart 1996 voor de toezending van de voorstellen van aan-
slag (betreffende de inkomsten van 1994) komt uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 5 juli 1994 voor de inkomsten vanaf het jaar 1993 (aanslagjaar 1994).

Voor het inkomstenjaar 1993 (aanslagjaar 1994) is eind maart 1995, blijkens de be-
woordingen van de parlementaire voorbereiding, de uiterste datum voor de verzending 
van de voorstellen van aanslag: "de administratie zal alle gegevens nu zelf verzamelen 
waarna deze ten laatste tegen einde maart 1995 een voorstel van aanslag zal sturen".

Mutatis mutandis worden de voorstellen van aanslag voor de inkomsten 1994 (aanslag-
jaar 1995) uiterlijk eind maart 1996 verstuurd. 

1 Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.99.0054.F, nr. 80 (met toepassing van het oud artikel 388 W.I.B. [1992] 
dat opgeheven is bij art. 34 Wet 15 maart 1999).
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1.2 Tweede onderdeel
Als het belastingbestuur de belasting op grond van artikel 359 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 vaststelt na de normale aanslagdatum die 30 juni 1996 is voor 
de inkomsten van 1994, moet het bewijzen dat de laattijdige aanslag van 24 september 
1996 ten name van A. D., volstrekt noodzakelijk was.

De gedrukte stukken van de Senaat van 26 mei 1994 preciseren immers het volgende:" 
de minister legt er wel de nadruk op dat hij enigszins geaarzeld heeft om deze verlenging 
in te voeren. Aan de administratie worden duidelijke instructies gegeven om alleen in ab-
soluut noodzakelijke omstandigheden van deze mogelijkheid gebruik te maken".

Overigens is het blijkens dezelfde parlementaire stukken uitgesloten dat het belasting-
bestuur systematisch de voorstellen van aanslag laattijdig toezendt teneinde aldus over 
een verlengde aanslagtermijn te beschikken: "de minister is van oordeel dat het niet in het 
algemeen belang is om een te lange vestigingstermijn toe te kennen".

In het antwoord van de inspecteur van de dienst geschillen van de gewestelijke direc-
teur te Namen vermeldt de belastingcontroleur dat de laattijdige toezending van het voor-
stel van aanslag van 21 juni 1996 in het bijzonder te wijten is aan de vertraging bij de 
drukker en aan het feit dat het bestuur de "uiterste" datum voor de indiening van de aan-
giften heeft opgeschoven, wat volgens [eiser] geen redenen van volstrekte noodzakelijk-
heid zijn.

Daarenboven is in de beslissing van de gewestelijk directeur te Namen al evenmin be-
wezen dat het voor het belastingbestuur volstrekt noodzakelijk was de aanslagtermijn te 
verlengen.

Het hof van beroep heeft de artikelen 306, §1 en §2, eerste lid en 353, tweede lid van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 170 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat "het belastingbestuur de wet heeft nageleefd en zich niet, zoals ten 

onrechte was aangevoerd, schuldig heeft gemaakt aan enige schending van het beginsel 
van de scheiding van de machten".

Grieven
Blijkens het onderling verband tussen de artikelen 306, §1 en §2, eerste lid en 353, 

tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is het belastingbestuur vrij 
de aanslagtermijn te bepalen, want het is van oordeel dat er geen verplichte datum bestaat 
voor de toezending van de voorstellen van aanslag, daar de uiteindelijke aanslagtermijn 
begint te lopen vanaf de datum van toezending van het voorstel van aanslag verhoogd met 
6 maanden minimum voor de aanslag zelf.

Het bestuur is van oordeel dat het over een minimum aanslagtermijn van 6 maanden be-
schikt vanaf de datum waarop het op grond van artikel 353, tweede lid van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 een voorstel van aanslag heeft toegestuurd aan de be-
lastingplichtige.

De wet bepaalt nergens wanneer de voorstellen moeten worden verzonden.
Bijgevolg kan het bestuur dus zelf de uiteindelijke aanslagtermijn vaststellen, die ter-

mijn wordt veranderlijk binnen het kader van de voorstellen van aanslag en is hij geen 
vaste termijn meer, die 30 juni is van het jaar dat volgt op het aanslagjaar (artikel 359 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), in het kader van de normale regeling 
van de aangiften.
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De bevoegdheid om wetten te maken hoort krachtens artikel 170 van de Grondwet tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de wetgever.

De aanslagtermijnen zijn van openbare orde en dienen op strikte wijze te worden uitge-
legd.

Bijgevolg treedt het belastingbestuur als uitvoerende macht in de plaats van de wetge-
vende macht voor de vaststelling van de aanslagtermijnen, met name door zich niet te 
houden aan de veranderlijke  aanvangsdatum van de aanslagtermijn  die  bepaald wordt 
door de toezending van het voorstel van aanslag door het bestuur, wat neerkomt op mis-
bruik van macht door de uitvoerende macht.

De inmenging van de uitvoerende macht met behulp van handig uitgekiende kunstgre-
pen dient op de meest uitdrukkelijke wijze te worden aangeklaagd.

Indien de interpretatie van het belastingbestuur tot het uiterste wordt doorgevoerd, kan 
het bestuur de gepensioneerde (door een aanvullende belasting of een terugbetaling te ei-
sen) naar eigen goeddunken belasten binnen 2 jaar, 3 jaar, zelfs binnen 5 jaar, ten gevolge 
van het feit dat de aanslagtermijn niet meer vaststaat maar veranderlijk is.

De aanslagtermijn begint immers te lopen vanaf de datum van het voorstel van aanslag, 
die zelf afhangt van de eenzijdige wil van het belastingbestuur.

Het hof van beroep heeft artikel 170 van de Grondwet geschonden.
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat het middel in globo de schending van een aantal wetsbepa-

lingen aanvoert, zonder voor elk van de onderdelen afzonderlijk aan te wijzen 
welke wetsbepalingen geschonden zijn;

Dat het middel, zoals verweerder betoogt, onnauwkeurig en derhalve niet ont-
vankelijk is;

Tweede middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat de artikelen 306, §1 en §2, eerste lid 

en 353, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 strijdig 
zijn met artikel 170 van de Grondwet;

Overwegende dat de hoven en rechtbanken niet bevoegd zijn de overeenstem-
ming van de wetten met de Grondwet na te gaan;

Dat het middel, zoals verweerder betoogt, niet ontvankelijk is;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

20 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. M. Forges, Brussel en T'Kint.
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Nr. 124

1° KAMER - 21 februari 2003

1º VERJARING — BELASTINGZAKEN — STUITING - INVORDERING VAN EEN BETWISTE 
BELASTINGSCHULD - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL - GEVOLGEN.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - INVORDERING VAN EEN 
BETWISTE BELASTINGSCHULD - VERJARING - STUITING - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL - 
GEVOLGEN.

1º en 2° Nu krachtens artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992)  
slechts het daarin omschreven onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de ingekohierde  
belastingschuld  door  alle  middelen  van  tenuitvoerlegging  kan  worden  ingevorderd,  
kunnen  geen  middelen  van  tenuitvoerlegging  worden  aangewend  om  het  met  een  
bezwaar  of  beroep  bestreden  gedeelte  van  de  ingekohierde  belastingschuld  in  te 
vorderen. Inzake belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat  
voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt, zodat een dwangbevel betekend  
voor een aldus betwiste belastingschuld, niet geldig kan zijn en geen stuitende werking 
heeft1. (Art. 410 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. C.)

Conclusies van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
(...)
II.1. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van artikel 2244 van het 

Burgerlijk Wetboek van de artikelen 3OO, 4O9, in de tekst zoals van kracht in 1994, 
hetzij voor de wijziging bij de wet van 15 maart 1999 en 41O van het W.I.B. 1992, en van 
artikel 145 van het K.B./W.I.B. 1992.

(...)
Eiser verwijt het bestreden arrest voor recht te hebben gezegd dat het op 28 november 

1994 betekende dwangbevel nietig is en zonder rechtsgevolgen blijft waardoor het geen 
verjaringsstuitend effect kan sorteren zodat de bestreden fiscale schuld verjaard is.

II.2. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dat de verjaring kan worden 
gestuit door een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag.

Krachtens artikel  145,  eerste  lid  K.B./W.I.B.,  zoals  toepasselijk  voor  de voormelde 
wijziging,  “verjaren  de  directe  belastingen  door  verloop  van  vijf  jaren  vanaf  hun 
eisbaarheid, zoals die eisbaarheid ontstaat ingevolge artikel 413 van het W.I.B. 1992”, dit 
wil zeggen, na verloop van twee maanden na de toezegging van het aanslagbiljet.

Krachtens het tweede lid van voormeld artikel 145, kan de in het eerste lid van die 
bepaling bedoelde verjaring worden gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Anderzijds stipuleert artikel 149 dat ingeval een belastingschuldige zijn belastingen niet 
heeft gekweten binnen de termijn van artikel 413 van het W.I.B. 1992, de ontvanger hem 
een  dwangbevel  doet  betekenen  tot  betaling  binnen  24  uren,  op  straffe  van 
tenuitvoerlegging door beslag.

De betekening van een dergelijk dwangbevel, houdende aldus een bevel tot betaling 
van de verschuldigde belastingen, geldt als een daad van stuiting van de verjaring in de 
zin van voormelde wettelijke bepalingen (Cass., 26 maart 19O8, Pas. 19O8, I, 143).

Artikel  2244  Burgerlijk  Wetboek  stelt  het  verjaringsstuitend  karakter  van  het 

1 Cass., 10 okt. 2002, A.R. C.01.0067.F, nr. 526.
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dwangbevel niet afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Opdat het dwangbevel geldig de 
verjaring zou stuiten,  dient het bijgevolg niet  uitdrukkelijk te vermelden dat het werd 
opgemaakt met het oogmerk de verjaring te stuiten.

Er is enkel vereist dat het dwangbevel effectief wordt betekend aan hem die men wil 
beletten de verjaring te verkrijgen (H. DE PAGE,  Traité de droit belge, 2°ed., Tôme VII, 
Livre VIII, 1O72, nr. 1184) en dat het regelmatig is naar vorm en in uitvoering van een 
geldige titel (PLANIOL en RIPERT,  Traité pratique de droit civil français, t. VII, obligations, 
775,  nr.  1362).  In  dit  verband  weze  gepreciseerd  dat  het  dwangbevel  bovenaan  een 
uittreksel moet bevatten uit  het  kohierartikel betreffende de belastingschuldige  en een 
afschrift van de uitvoerbaarverklaring (art. 149, tweede lid K.B./W.I.B. 1992), zonder dat 
vereist is dat de ontvanger bedoelde vermeldingen eensluidend verklaart met de originele 
vermeldingen van het kohier (Cass., 28 januari 1994, A.C. 1994, nr. 54).

In  het  arrest  van  28  oktober  1993  inzake  Ministerie  van  Financiën  t./  Keimeul 
vernietigde Uw Hof het op 19 februari 1991 gewezen arrest van het Hof van Beroep te 
Luik omdat het op geen enkele overweging van de Belgische Staat antwoordde volgens 
welke het bevel "ondermeer ertoe strekte de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 
194  van  het  koninklijk  besluit  tot  uitvoering  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen (…)” (Cass., 28 oktober 1993, A.C. 1993, 89O, Pas. 1993, I, 871, 
met concl. Proc.-Gen. VELU).

In het daaropvolgende arrest van het Hof van Beroep te Brussel, waarnaar de zaak werd 
verwezen, werd bepaald dat het dwangbevel kan gelden als een handeling die de verjaring 
stuit,  zulks  onafhankelijk  van  de  ontstentenis  of  van  het  bestaan  van  enige 
uitvoeringsdaad (Brussel, 24 juni 1997, J.T. 1998, 458).

Het  verjaringstuitend  karakter  is  immers  intrinsiek  verbonden  aan  de  aard  van  het 
dwangbevel (M. ELOY, noot onder Brussel, 24 juni 1997, J.T. 1998, 459).

Een dwangbevel kan immers los van elke maatregel van tenuitvoerlegging gevolgen 
sorteren en wordt niet noodzakelijk gevolgd door een uitvoerend beslag (G. DE LEVAL, 
noot onder Luik, 6 mei 1993, J.L.M.B. 1993, 12O5; Beslagr. Charleroi, 11 oktober 1994, 
J.L.M.B. 1996, 1442; Bull.Bel. 1996, 58).

Ofschoon het dwangbevel ressorteert onder de rechtstreekse vervolgingen (cfr. art. 148 
K.B./W.I.B.),  blijkt  de  betekening  van  een  dergelijk  dwangbevel  voor  bewarende 
doeleinden op het vlak van de verjaring, niet verboden door de artikelen 4O9 en 41O van 
het W.I.B. 1992 die enkel de effectieve aanwending van een uitvoeringsmaatregel voor de 
invordering  van  het  betwist  gedeelte  van  de  belastingschuld  verbieden,  doch  niet  de 
daaraan voorafgaandelijke maatregel die ertoe strekt een recht te doen erkennen en te 
waarborgen, en aldus de verjaring te stuiten.

II.3. Artikel 4O9 van het WI.B. 1992, bepaalt, in zijn ten deze toepasselijke versie, dat 
het  indienen  van  bezwaar  of  beroep,  geen  hinderpaal  vormt  voor  het  beslag, 
niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, noch voor de 
overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van het algehele 
bedrag van de betwiste belasting.

Deze bepaling dient samengelezen te worden met artikel 41O W.I.B. 1992 dat stelt dat 
in geval van bezwaar of van beroep de belasting (…) beschouwd als zekere en vaststaande 
schuld en kan (…) door alle middelen tot tenuitvoerlegging ingevorderd worden, in zover 
zij overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtshalve 
werd gevestigd bij niet-aangifte, in zover zij niet meer bedraagt dan de laatste belasting 
welke,  voor  een  vorig  aanslagjaar,  definitief  gevestigd  werd  ten  laste  van  de 
belastingschuldige.

Beide fiscale bepalingen voorzien zodoende in de mogelijkheid maatregelen te treffen 
die  ertoe  strekken  de  invordering  te  waarborgen  van  de  betwiste  belastingen  en 
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toebehoren, niettegenstaande het indienen van een bezwaar of van een beroep. 
Artikel  41O  verbiedt  enkel  de  effectieve  invordering  van  het  deel  van  de 

belastingschuld dat het zogenaamde “onbetwistbaar verschuldigd gedeelte” te boven gaat, 
doch geenszins de daaraan voorafgaande bewarende maatregelen zoals de betekening van 
een  verjaringsstuitend  dwangbevel  (Zie  S.  RAVYSE,  Fiscale  Rechtspraakoverzichten 
Inkomstenbelastingen 198O-1998, Boek 4, deel XIII: Invordering, Afd. 6: Uitvoering en  
bezwaar, VZW Fiskofoon, Larcier Gent, 2OOO, blz. 433 e.v.; G. MAERTENS, “In geval van 
bezwaar: geen uitvoerend beslag zonder eisbare som”,  Fisc. Act. 1994, afl. 31, 5-7; C. 
BARTHOLME, “La notion de cas spéciaux justifiant la surséance au recouvrement en cas de 
réclamation en matière d’impôts sur les revenus”, J.L. 1988, 395-398; J. VAN BESIEN, “Het 
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte – Het betwist gedeelte”,  T.F.R. (Fiskofoon) 1982, 
41-44).

Omtrent  de  toepassing  van  artikel  3OO  W.I.B.  1964  (cfr.  art.  4O9  W.I.B.  1992) 
specifieerde Uw Hof dat  deze bepaling betrekking heeft,  enerzijds,  op het  uitvoerend 
beslag dat, krachtens de tekst van de wet kan worden gelegd niettegenstaande het indienen 
van bezwaar of van beroep, ongeacht het bepaalde in art. 1494 Ger. W., en anderzijds, op 
de bewarende maatregelen die de invordering van de belasting moeten waarborgen en 
waarop voormeld art. 1494 niet van toepassing is; evenwel kan krachtens artikel 3O1 (cfr. 
41O W.I.B. 1992) de belasting slechts door alle middelen tot tenuitvoerlegging worden 
ingevorderd, voor zover ze overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten, 
of, wanneer zij wegens niet-aangifte ambtshalve werd gevestigd, voor zover zij niet meer 
bedraagt dan de laatste belasting welke, voor een vorig aanslagjaar, definitief vastgesteld 
werd ten laste van de belastingschuldige (Cass., 28 oktober 1993, A.C. 1993, nr. 434).

Uw Hof oordeelde bij dat arrest dat wanneer een belastingschuldige bij de directeur der 
belastingen een bezwaar heeft ingediend i.v.m. een te zijnen name ingekohierde aanslag 
in de personenbelasting, hij terzelfder tijd de gevorderde aanslag heeft betaald, in zoverre 
die  overeenstemde  met  het  bedrag  van  de  door  hem  aangegeven  inkomsten  en  de 
administratie der directe belastingen op het ogenblik dat de directeur der belastingen nog 
geen  uitspraak  had  gedaan  over  het  bezwaar,  tegen  de  belastingschuldige  uitvoerend 
beslag op roerend goed heeft gelegd tot invordering van het bedrag van de hoofdsom en 
toebehoren van die aanslag,  dan wordt  door  het bestreden arrest,  dat  vaststelt  dat  het 
onbetwistbaar  verschuldigd  gedeelte  door  de  belastingschuldige  is  betaald  voor  het 
uitvoerend  beslag  op  roerend  goed,  een  wettige  verantwoording  gegeven  voor  zijn 
beslissing dat voormeld beslag nietig is en van generlei waarde.

Uit een arrest van Uw Hof van 8 maart 199O valt anderzijds af te leiden dat artikel 
3OO W.I.B. (thans art.  4O9 W.I.B.  1992) niet  belet  dat de Staat,  bij  bezwaar van de 
belastingplichtige tegen de te zijnen name geheven belasting, derdenbeslag legt voor een 
bedrag  dat  de  in  art.  3O1  W.I.B.  (thans  art.  41O  W.I.B.  1992)  bepaalde  grenzen 
overschrijdt,  voor  zover  het  slechts  een  bewarende  maatregel  betreft  (Cass.,  8  maart 
199O, 1989-9O, nr. 415).

Op het middel  van de belastingplichtige  waarin  deze aanvoerde dat  geen bewarend 
beslag kon gelegd worden omdat overeenkomstig art. 3O1 W.I.B. 1964 het onbetwistbaar 
verschuldigd gedeelte op nul werd vastgesteld en art. 3OO W.I.B. 1964 enkel uitvoerende 
beslagen betreft, zodat het hof van beroep ten onrechte besliste het beslag op het algeheel 
bedrag gegrond te verklaren in zoverre het alleen een louter bewarend karakter heeft, 
stelde Uw Hof in deze zaak dat dit middel alleen is afgeleid uit de schending van art. 3O1 
W.I.B. 1964 dat, daar het de middelen tot tenuitvoerlegging betreft, met het geschil niets 
uitstaande heeft en derhalve niet ontvankelijk is.

Ook in onderhavige zaak had de ontvanger – na het betekenen van een dwangbevel op 
28 november 1994 – achtereenvolgens bewarend derdenbeslag gelegd op 4 juni 1996 in 
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handen van de instrumenterende notaris belast met de vereffening en verdeling van de 
huwelijksgemeenschap  na  echtscheiding,  en  op  5  juni  1996  in  handen  van  de  N.V. 
Generale Bank en de GCV Bank J. Van Breda.

In de geest van voormelde cassatierechtspraak betreffen zowel het betekenen van het 
verjaringsstuitend dwangbevel als de daaropvolgende derdenbeslagen louter bewarende 
maatregelen in de zin van artikel 4O9 W.I.B. 1992 die niet kunnen gekwalificeerd worden 
als middelen van tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 41O W.I.B. 1992.

Overigens  kan  het  dwangbevel  in  se  niet  beschouwd  worden  als  een  middel  van 
tenuitvoerlegging in de zin van artikel 41O W.I.B. 1992 nu het niet noodzakelijk gevolgd 
wordt door een uitvoerend beslag.

Niettemin oordeelden de appelrechters dat “de betekening van het dwangbevel moet 
aanzien worden als een middel van tenuitvoerlegging”, en dat “het dan ook niet mogelijk 
is ondanks de nietigheid van het dwangbevel tot de geldigheid van de akte te besluiten als 
bevel tot betaling waardoor de verjaring rechtsgeldig gestuit zou zijn”.

Door op die grond te oordelen dat er “geen daad van stuiting van de verjaring van de 
litigieuze belastingschuld gesteld  werd zodat  de  schuld als  verjaard dient  aangezien”, 
schenden de appelrechters de onder het middel aangewezen bepalingen.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
De  zienswijze  van  de  appèlrechters  komt er  op neer  dat  in  de  gevallen  waarin  de 

belastingplichtige de belasting betwist door het indienen van bezwaar of van beroep, het 
de ontvanger niet toegestaan is hem een verjaringsstuitend dwangbevel te betekenen in de 
zin van artikel 149 van het K.B./W.I.B. 1992 ook al heeft hij het inzicht niet over te gaan 
tot effectieve invordering door middelen tot tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 41O 
W.I.B. 1992.

Zulks lijkt mij in strijd te zijn met de duidelijke tekst van artikel 4O9 van dat wetboek 
krachtens dewelke in geval van bezwaar of beroep maatregelen kunnen genomen worden 
welke  ertoe  strekken  de  invordering  te  waarborgen  van  het  algehele  bedrag  van  de 
betwiste belasting en toebehoren. Het hoeft geen betoog dat het stuiten van de verjaring 
van  de  invordering  van  de  belastingschuld,  in  afwachting  van  de  beslechting  van  de 
fiscale betwisting,  d.m.v. de betekening van een dwangbevel een dergelijke maatregel 
uitmaakt.

De omstandigheid dat een dergelijk verjaringsstuitend dwangbevel betekend wordt “tot 
betaling binnen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging door beslag” – zoals artikel 149 
K.B./W.I.B. het voorschrijft - vermag aan die vaststelling geen afbreuk te doen, te meer 
nu het leggen van beslag of derdenbeslag louter als bewarende maatregel mogelijk is zelfs 
voor een bedrag dat de in artikel 41O W.I.B. 1992 bepaalde grenzen overschrijdt (cfr. 
Cass., 8 maart 199O, A.C. 1989-9O, nr. 415). 

Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. C.01.0287.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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III. Feiten
In het verzoekschrift worden de feiten als volgt samengevat.
Op 31 december 1980 werden er in hoofde van mevrouw C. en haar ex-echtge-

noot twee aanslagen in de personenbelasting gevestigd:
- artikel 027477 (aanslagjaar 1978) voor een bedrag van 1.406.085 BEF.
- artikel 027461 (aanslagjaar 1977) voor een bedrag van 4.425.988 BEF.
Tegen beide aanslagen werd op 22 januari 1981 bezwaar ingediend.
Tegen de directoriale beslissing van 15 maart 1988 houdende afwijzing van de 

bezwaarschriften werd op 18 april 1988 een voorziening ingediend bij het Hof 
van Beroep te Antwerpen. Dit fiscaal beroep werd bij arrest van 30 januari 2001 
als ongegrond afgewezen. Bij gebreke aan een voorziening in cassatie zijn beide 
artikels bijgevolg definitief verschuldigd.

In de loop van deze fiscale procedure werden door de ontvanger te Schoten 
volgende maatregelen getroffen tot waarborg van de belastingschulden:

- op 5 april 1985 werd een verjaringstuitend dwangbevel betekend, gevolgd 
door een uitvoerend beslag op roerend goed van 27 juni 1988;

- op 18 januari 1990 werd een schulderkenning en verzaking aan de reeds op 
de verjaring verkregen termijn ondertekend door de heer L., tevens volmachtdra-
ger van verweerster;

- op 28 november 1994 werd opnieuw een (verjaringsstuitend) dwangbevel be-
tekend.

Op 22 september 1995 werd de echtscheiding tussen verweerster en de heer L. 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna op 4 juni 1996 
werd  overgegaan  tot  vereffening en  verdeling van  de  huwelijksgemeenschap. 
Naar aanleiding hiervan legde de ontvanger op 4 juni 1996 bewarend derdenbe-
slag in handen van de instrumenterende notaris, waarna een cheque ten bedrage 
van 18.300.000 BEF door verweerster aan haar vader werd geëndosseerd.

Op 5 juni 1996 legde de ontvanger tevens bewarend beslag onder derden voor 
een bedrag van 16.000.000 BEF in handen van de NV Generale Bank en de 
GCV Bank J. Van Breda. De dagvaarding van 30 augustus 1996 in opheffing van 
deze bewarende derdenbeslagen door de vader van verweerster werd bij beschik-
king van de Beslagrechter te Antwerpen van 5 mei 1997 onontvankelijk ver-
klaard.

Op 14 augustus 1996 werd door verweerster verzet aangetekend tegen het ver-
jaringstuitend dwangbevel van 28 november 1994.

Bij beschikking van de beslagrechter te Antwerpen van 4 november 1997 werd 
de  vordering van verweerster  als  ongegrond afgewezen.  Het  door  haar  tegen 
deze beschikking ingestelde hoger beroep werd echter door het bestreden arrest 
ingewilligd.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 300, 409 in de tekst zoals van kracht in 1994, zij vóór de wijziging bij de 

wet van 15 maart 1999, en 410 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);
- artikel 145 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1992 tot uitvoering van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het op 28 november 1994 betekende dwangbevel nietig 

en zonder rechtsgevolg, en stelt vast dat er tussen 18 januari 1990 en het derdenbeslag van 
4 en 5 juni 1996 geen daad van stuiting van de verjaring van de belastingschuld gesteld 
werd zodat de schuld als verjaard moet aangezien worden, daarbij overwegende dat:

"Te dezen staat vast dat het bezwaar de integrale aanslagen betrof zodat er geen onbe-
twistbaar verschuldigd gedeelte bestond. Zich beroepend op de artikelen 300 en 301 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (409 en 410 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992)) in de tekst zoals van toepassing voor de Wet van 15 maart 
1999, is verweerster van oordeel dat de fiscus niet gerechtigd was om tot uitvoeringsmaat-
regelen over te gaan. Zij beschouwt de betekening van het dwangbevel als een daad van 
uitvoering zodat het dwangbevel van 28 november 1994 nietig is en zonder rechtsgevolg 
blijft en derhalve geen verjaring stuitende werking kan hebben.

Krachtens artikel 301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (410 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) zijn middelen van tenuitvoerlegging na 
het indienen van bezwaar of van beroep slechts mogelijk voor de invordering van het on-
betwistbaar verschuldigd gedeelte van de belasting.

Middelen van tenuitvoerlegging die na het indienen van bezwaar of van beroep geno-
men werden met betrekking tot in betwisting zijnde belastingschulden zijn nietig en zon-
der gevolgen.

De betekening van een dwangbevel moet aangezien worden als een middel van tenuit-
voerlegging.

Na het indienen van het bezwaarschrift of van het beroep kan het dwangbevel dan ook 
geen rechtsgevolg hebben wat betreft het betwiste deel van de aanslag. Terecht werpt 
(verweerster) dan ook de nietigheid op van het dwangbevel van 28 november 1994.

De omstandigheid dat het dwangbevel een verjaring stuitende werking heeft doet geen 
afbreuk aan de gevolgen van de nietigheid van het dwangbevel. De aard van het dwangbe-
vel, zijnde een uitvoeringsmaatregel, verandert immers niet naargelang van het gevolg dat 
ermee beoogd wordt. Door vast te stellen dat de gevorderde uitvoering ongegrond is (want 
wettelijk uitgesloten) kan bij analogie verwezen worden naar artikel 2247 van het Burger-
lijk Wetboek en moet de stuiting voor niet bestaande worden gehouden.

Spijts de beweringen van (eiser) laten de in het dwangbevel gebruikte bewoordingen 
niet toe te besluiten dat het niet enkel om een dwangbevel gaat maar ook om een bevel tot  
betaling. Weliswaar wordt bevel gegeven om te betalen maar uitdrukkelijk wordt vermeld 
dat dit moet gebeuren binnen de 24 uren en dat dit bevel gegeven wordt op straffe van 
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag op roerend goed. Het ene kan niet los gezien 
worden van het andere. Het bevel wordt gegeven onder dreiging van gedwongen uitvoe-
ring.

Voor  de  belastingplichtige  aan  wie  een  op  die  wijze  geformuleerd  bevel  betekend 
wordt, maakt het geen verschil uit dat de subjectieve beweegreden in hoofde van de fiscus 
enkel gelegen zou zijn in de verjaring stuitende werking van het dwangbevel en dat de fis-
cus dus eigenlijk niet meent wat hij laat betekenen door de gerechtsdeurwaarder. Dergelij-
ke beweegreden is trouwens niet af te leiden uit de betekende akte. De vermelding dat de 
betekening gebeurt 'teneinde de invordering te waarborgen en de rechten van de schatkist 
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te handhaven' laat aan de belastingplichtige niet toe te besluiten dat in weerwil van de an-
dere bewoordingen van het dwangbevel het niet gaat om een uitvoeringshandeling.

Het dwangbevel kan te dezen niet anders opgevat worden dan als een uitvoeringsmaat-
regel.

Het is dan ook niet mogelijk ondanks de nietigheid van het dwangbevel tot de geldig-
heid van de akte te besluiten als bevel tot betaling waardoor de verjaring rechtsgeldig ge-
stuit zou zijn". 

Grieven
Artikel 409 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), in de tekst zoals van 

kracht in 1994 en waarnaar het arrest verwijst, bepaalt dat het indienen van bezwaar of be-
roep, geen hinderpaal vormt voor het beslag, niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 
van het Gerechtelijk Wetboek, noch voor de overige maatregelen, welke ertoe strekken de 
invordering te waarborgen van het algehele bedrag van de betwiste belasting.

Artikel 410 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) beperkt de invorde-
ring door middelen van tenuitvoerlegging evenwel tot het bedrag van de aangegeven in-
komsten of, wanneer de aanslag ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, tot hetgeen 
definitief werd gevestigd ten laste van de belastingschuldige voor een vorig aanslagjaar, 
voor zover het niet meer bedraagt dan de laatste aanslag.

Beide  fiscale  bepalingen  bevatten  de  mogelijkheid  maatregelen  te  treffen  die  ertoe 
strekken de invordering te waarborgen van de betwiste belastingen en toebehoren, niette-
genstaande het indienen van een bezwaar of van een beroep. Zij verbieden enkel de effec-
tieve invordering en niet de hieraan voorafgaande maatregelen die ertoe strekken een door 
verjaring bedreigd recht te doen erkennen en te waarborgen.

Hoewel het betwiste dwangbevel van 28 november 1994 als eerste middel van tenuit-
voerlegging nietig kan zijn, heeft het desalniettemin een bewarend karakter wanneer men 
het verjaringsstuitend aspect beschouwt,  omdat hierdoor de latere invordering gewaar-
borgd wordt.

Artikel 145 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1992 in uitvoering van artikel 
300, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat "de directe be-
lastingen verjaren door verloop van vijf jaren vanaf hun eisbaarheid, zoals die eisbaarheid 
ontstaat ingevolge artikel 413 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)", dit 
wil zeggen na verloop van twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

De termijn van vijf jaren voor de invordering van de directe belastingen en voorheffin-
gen kan overeenkomstig artikel 145 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1992 ge-
stuit worden op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, 
een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring 
te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vereist niet dat, opdat het dwangbevel de ver-
jaring zou stuiten, dit uitdrukkelijk zou dienen te worden vermeld in de akte zelf.

Uit de omstandigheid dat het betwiste dwangbevel van 28 november 1994 aan verweer-
ster bevel geeft om te betalen binnen 24 uren op straffe van tenuitvoerlegging op roerend 
goed en dat het exploot niet uitdrukkelijk vermeldt dat het is betekend met verjaringsdoel-
einden, kan niet worden afgeleid dat het uitsluitend werd betekend met het oog op tenuit-
voerlegging en dat het niet tot doel had de stuiting van de verjaring uit te lokken.

Deze twee aspecten van het dwangbevel moeten duidelijk onderscheiden worden: ener-
zijds voor uitvoeringsdoeleinden en anderzijds met het oog op de stuiting van de verja-
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ring.
Een dwangbevel kan immers los van elke maatregel van tenuitvoerlegging gevolgen 

sorteren, en wordt niet noodzakelijk gevolgd door een beslag. Het verjaringstuitend karak-
ter is immers intrinsiek verbonden aan een dwangbevel.

Het dwangbevel kan daarom gelden als handeling tot stuiting van de verjaring ongeacht 
de ontstentenis of het bestaan van enige al dan niet regelmatige uitvoeringsdaad.

Het feit dat het betwiste dwangbevel - in tegenstelling tot het aangehechte dwangschrift 
dat er integraal deel van uitmaakt - niet uitdrukkelijk vermeldt dat het werd betekend om 
de verjaring te stuiten, ontneemt niet het verjaringsstuitend karakter ervan.

Dergelijke vormvermelding wordt immers niet vereist door artikel 2244 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Het doel van de verjaringsstuitende akte, met name het aan de bestemmeling ter kennis 
brengen van een door verjaring bedreigd recht, wordt, ondanks de nietigheid van de akte 
als eerste maatregel van tenuitvoerlegging, bereikt.

Hieruit volgt dat het arrest, door om de aangeduide redenen te zeggen voor recht dat het 
op 28 november 1994 betekende dwangbevel nietig is en zonder rechtsgevolgen blijft, ten 
onrechte aan dit dwangbevel en de betekening ervan verjaringsstuitend effect te ontken-
nen ondanks het erin vervat bevel tot betaling (schending van artikel 2244 van het Burger-
lijk Wetboek), en door aldus de bestreden fiscale schuld verjaard te verklaren, de wetsbe-
palingen betreffende de terzake geldende bewarende maatregelen miskent (schending van 
al de in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, de ver-

jaring wordt gestuit door een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling 
of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen;

Overwegende dat, luidens het toepasselijk artikel 410 WIB (1992) voor zijn 
wijziging bij de wet van 15 maart 1999, de belasting nochtans slechts door mid-
delen van tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd,  voor zover zij  overeen-
stemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtshalve 
werd gevestigd bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer bedraagt dan de laatste 
belasting welke, voor een vorig aanslagjaar, definitief gevestigd werd ten laste 
van de belastingschuldige; 

Dat,  krachtens  deze  bepaling,  slechts  het  daarin  omschreven  onbetwistbaar 
verschuldigde gedeelte van de ingekohierde belastingschuld door alle middelen 
van tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd;

Overwegende dat inzake belastingen een dwangbevel een middel van tenuit-
voerlegging is dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt en een 
uitvoerende beslagmaatregel voorafgaat;  dat  geen middelen van tenuitvoerleg-
ging kunnen worden aangewend om het met een bezwaar of beroep bestreden 
gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen;

Dat een betalingsbevel betekend voor een aldus betwiste belastingsschuld, niet 
geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft;

Dat het arrest dat zulks beslist, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

21 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix – Andersluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Wouters.

Nr. 125

1° KAMER - 21 februari 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN - 
PERSONENBELASTING - NIET AANGEGEVEN BELASTBARE INKOMSTEN - RECHTSVORDERING - 
BEGRIP.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN - 
PERSONENBELASTING - NIET AANGEGEVEN BELASTBARE INKOMSTEN - RECHTSVORDERING - 
STRAFVORDERING - TERMIJN VAN TWAALF MAANDEN - VERTREKPUNT.

1º  Onder  rechtsvordering  in  de  zin  van  artikel  263,  §1,  3°  van  het  Wetboek  van  de  
inkomstenbelastingen (1964), die de administratie toelaat de belasting of de aanvullende  
belasting  te  vestigen  zelfs  nadat  de  in  art.  259  W.I.B.  (1964)  bepaalde  termijn  is  
verstreken, wordt onder meer de strafvordering verstaan; die rechtsvordering is ingesteld  
in  de  zin  van  dezelfde  bepaling  wanneer  het  openbaar  ministerie  een  
opsporingsonderzoek instelt  of  de onderzoeksrechter  vordert1.  (Art.  263, §1, 3° W.I.B. 
1964; art. 358, §1, 3° W.I.B. 1992)

2º De termijn van twaalf maanden waarover de administratie krachtens artikel 263, § 2, 3° 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) beschikt om de belasting of de  
aanvullende  belasting  te  vestigen  in  geval  een  strafvordering  uitwijst  dat  belastbare 
inkomsten niet  werden aangegeven,  begint  slechts  te  lopen vanaf  de  datum waarop  
tegen  de  beslissing  over  de  bij  de  rechter  aanhangig  gemaakte  strafvordering  geen  
verzet of voorziening meer kan worden ingediend; wanneer de strafvordering gepaard  
gaat  met  een burgerlijke partijstelling  en de aan het  licht  gekomen elementen zowel  
blijken uit de strafrechtelijke en civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis,  
verhindert de omstandigheid dat tegen het vonnis op één van de twee gebieden nog een  
verzet of voorziening mogelijk is, dat de termijn zou ingaan. (Art. 263, §2, 3° W.I.B. 1964; 
art. 358, §2, 3° W.I.B. 1992)

(S. en H. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0011.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 9 mei 1996, A.R. nr. F.93.0130.N, A.C. 1996, nr. 164; Cass., 14 okt. 1987, A.R. nr. 5836, 
A.C. 1987-88, nr. 92.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 259 en 263, inzonderheid §1, 3° en § 2, 3° van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964) zoals het van kracht was voor de aanslagjaren 1984, 1985 en 
1986. 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van de Gewestelijke Directeur der directe 

belastingen te Antwerpen II van 4 juli 1996 houdende aanvullende aanslagen met betrek-
king tot beweerde niet-aangegeven inkomsten over de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986, 
na te hebben aangenomen dat deze aanvullende aanslagen gesteund waren op feiten aan 
het licht gebracht door de strafvordering die onder meer tegen eiser was ingesteld op 12 
juni 1987 en na te hebben vastgesteld dat bedoelde aanvullende aanslagen binnen de door 
artikel 263, §2, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voorgeschreven 
termijn van twaalf maanden waren ingesteld. Het bestreden arrest motiveert laatstvermel-
de vaststellingen als volgt:

"Artikel 263, §1, 3° W.I.B.'64:
(...) dat de betwiste aanslagen werden gevestigd bij toepassing van artikel 263, §1, 3° 

W.I.B. '64 na verzending van berichten van wijziging;
Dat eisers voorhouden dat niet is voldaan aan de voorwaarden daartoe; 
(...) dat krachtens artikel 263, §1, 3° W.I.B. '64 de belasting of de aanvullende belasting 

mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken ingeval 
een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van 
de vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld;

(...) dat onder rechtsvordering in de zin van artikel 263, §1, 3° W.I.B. '64 onder meer de 
strafvordering wordt verstaan;

Dat die rechtsvordering is ingesteld in de zin van deze bepaling wanneer het openbaar 
ministerie een opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert;

Dat te dezen blijkt dat de procureur des Konings op 12 juni 1987 de onderzoeksrechter 
heeft gevorderd een gerechtelijk onderzoek in te stellen (stuk 272);

Dat de rechtsvordering dan ook op 12 juni 1987 werd ingesteld;
Dat de thans betwiste aanslagjaren vallen binnen de termijn van vijf jaar voor 1987, 

waarvan sprake in artikel 263, §1, 3° W.I.B. '64;
(...) dat de bepaling van artikel 263, §1, 3° W.I.B. '64 niet inhoudt dat uit de rechtsvor-

dering zelf het bestaan van niet aangegeven inkomsten volgt;
Dat het volstaat dat de rechtsvordering feiten aan het licht brengt die het bestuur toela-

ten om met de wettelijke bewijsmiddelen waarover het beschikt, zoals vermoedens be-
doeld in artikel 246 W.I.B. '64, te bewijzen dat belastbare inkomsten niet werden aange-
geven;

Dat de administratie te dezen dan ook beroep kon en mocht doen op het bewijsmiddel 
van de feitelijke vermoedens;

Artikel 263, §2, 3° W.I.B. '64;
(...) dat krachtens artikel 263, §2, 3° W.I.B. '64 de belasting of de aanvullende belasting 
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moet worden gevestigd binnen de twaalf maanden vanaf de datum waarop tegen de beslis-
sing over de in §1, 3°, genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan 
worden ingediend;

(...) dat eiser veroordeeld werd bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen 
van 24 december 1992;

Dat tegen dit vonnis hoger beroep werd aangetekend door twee andere beklaagden en 
door het openbaar ministerie tegen deze twee beklaagden alsook door een burgerlijke par-
tij;

Dat over dit hoger beroep uitspraak werd gedaan bij arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 28 april 1993;

(...) dat over de rechtsvordering slechts uitspraak is gedaan ingevolge voormeld arrest 
van 28 april 1993;

Dat het feit dat eiser zelf geen hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van 24 
december 1992 geen invloed heeft op de aanvangsdatum van de termijn van twaalf maan-
den bedoeld in artikel 263, §2, 3° W.I.B. '64;

Dat eisers ten onrechte een onderscheid maken tussen de strafrechtelijke en burgerrech-
telijke beschikkingen van een vonnis, vermits een dergelijk onderscheid indruist tegen de 
algemene termen van de in casu relevante fiscaal wettelijke bepaling;

(...) dat de betwiste aanslagen werden gevestigd op 28 april 1994, hetzij binnen de ter-
mijn van twaalf maanden nadat tegen het arrest van 28 april 1993 geen verzet of voorzie-
ning meer kon worden ingediend;

Dat de aanslagen tijdig werden gevestigd" (arrest p. 4 t/m 6).
Grieven
Artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (zoals dit van 

kracht was voor de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986) bepaalt dat de (aanvullende) belas-
ting kan worden gevestigd nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken in het ge-
val dat een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in 
de loop van één der vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld. Artikel 263, 
§2, 3° van hetzelfde wetboek schrijft in dat geval voor dat de (aanvullende) belasting 
moet worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop te-
gen de beslissing over de in §1, 3° bedoelde rechtsvordering geen verzet of voorziening 
meer kan worden ingediend.

Onder de in §1, 3° bedoelde rechtsvordering dient ook de strafvordering begrepen die 
wordt ingesteld wanneer het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek instelt of de 
onderzoeksrechter vordert, en onder de in §2, 3° bedoelde beslissing dient dan ook de be-
slissing over die strafvordering begrepen.

Wanneer de fiscale administratie de niet-aangifte van inkomsten door een welbepaalde 
belastingplichtige laat steunen op een strafvordering die werd ingesteld tegen meerdere 
beklaagden waaronder de betrokken belastingplichtige,  is  alleen de beslissing over  de 
strafvordering ten aanzien van die welbepaalde belastingplichtige determinerend voor de 
berekening van de termijn van artikel 263, §2, 3°. De termijn van twaalf maanden gaat 
derhalve in van zodra de beslissing ten aanzien van die belastingplichtige op strafgebied 
in kracht van gewijsde is gegaan, ook al zijn de beslissing over de strafvordering tegen de 
overige beklaagden of de beslissing over de burgerlijke vordering nog niet definitief ge-
worden.

Verweerder had in zijn (eerste) appèlconclusie uitdrukkelijk verklaard dat de belaste en 
betwiste inkomsten door de B.B.I. werden bepaald aan de hand van het vonnis van 24 de-
cember  1992  van  de  correctionele  rechtbank  te  Antwerpen  (p.2,  tweede  deel,  derde 
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alinea), dat deze zaak in de zin van artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen was ingeleid op 12 juni 1987 (p.2, tweede deel, sub 1) en dat het correctionele 
vonnis van 24 december 1992 bij gebrek aan hoger beroep op strafrechtelijk gebied noch 
van eiser, noch van het openbaar ministerie tegen eiser op 1 januari 1993 in kracht van ge-
wijsde was getreden (p.3, sub 3).

Het bestreden arrest volgt voormelde conclusie in de mate het bij de beoordeling van de 
vervulling van de in artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) gestelde voorwaarden aanneemt dat de niet-aangifte van inkomsten door eerste ei-
ser aan het licht was gebracht door de strafvordering die op 12 juni 1987 tegen eerste eiser 
en andere medebeklaagden was ingesteld (p. 4-5) en het bij de beoordeling ten gronde be-
vestigt dat de belaste en betwiste inkomsten werden en konden worden bepaald aan de 
hand van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992 
waartegen door eiser noch door het openbaar ministerie tegen eiser hoger beroep werd in-
gesteld (p. 6, tweede deel, eerste (inleidende) alinea en p. 6 tot en met 8, bij de eigenlijke 
beoordeling ten gronde). Het bestreden arrest stelt bij de beoordeling van de termijnvoor-
waarde van artikel  263,  §2,  3°  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
eveneens vast dat eiser op strafrechtelijk gebied werd veroordeeld bij vonnis van de Cor-
rectionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992 en dat tegen dit vonnis geen 
hoger beroep werd aangetekend door eiser noch door het openbaar ministerie tegen hem, 
maar wel door twee andere beklaagden en door het openbaar ministerie tegen deze twee 
beklaagden alsook door een burgerlijke partij (p. 5, tweede deel).

Het bestreden arrest oordeelt op grond van laatstvermelde vaststellingen met betrekking 
tot het hoger beroep van twee medebeklaagden op strafrechtelijk gebied en met betrek-
king tot het hoger beroep op burgerlijk gebied dat de aanvangsdatum van de termijn van 
twaalf maanden bedoeld in artikel 263, §2, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1964 slechts is beginnen lopen vanaf het ogenblik dat geen verzet of voorziening 
meer kon worden ingediend tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 28 
april 1993 dat over deze hogere beroepen uitspraak deed en niet vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van het correctionele vonnis van 24 december 1992 op het punt van de 
beslissing op strafrechtelijk gebied ten aanzien van eerste eiser.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door aldus tot de tijdigheid van de op 28 april 
1994 ingekohierde aanvullende aanslagen te besluiten, ondanks de vaststelling dat deze 
aanslagen waren gesteund op de strafvordering waarover bij  vonnis van 24 december 
1992 op definitieve wijze lastens eiser uitspraak was gedaan, schending inhoudt van de ar-
tikelen 259 en 263, inzonderheid §1, 3° en §2, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelas-
tingen (1964).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 246 en 263, inzonderheid §1, 3° en §2, 3° van het Wetboek van Inkom-

stenbelastingen (1964) zoals het van kracht was voor de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van de gewestelijke directeur der directe be-

lastingen te Antwerpen II van 4 juli 1996 houdende aanvullende aanslagen met betrekking 
tot beweerde niet-aangegeven inkomsten over de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986 na te 
hebben aangenomen dat uit het strafdossier, en meer bepaald uit het vonnis van de Cor-
rectionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992, feitelijke vermoedens konden 
worden afgeleid die het bewijs inhielden dat de bedragen van 1.648.500 BEF voor het 
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aanslagjaar 1984, van 49.640.246 BEF voor het aanslagjaar 1985 en van 4.561.627 BEF 
voor het aanslagjaar 1986 aan eerste eiser waren toegekomen. Het bestreden arrest moti-
veert laatstvermelde beoordeling als volgt:

"Ten gronde:
(...) dat de betwiste aanslagen werden gevestigd bij toepassing van artikel 263, §1, 3° 

W.I.B. '64 en gesteund op artikel 246 W.I.B. '64, met name feitelijke vermoedens afgeleid 
uit de feiten blijkend uit het gerechtsdossier;

Dat de belaste en betwiste inkomsten werden bepaald aan de hand van het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992 (waartegen door eiser 
geen hoger beroep werd ingesteld);

Aanslagjaar 1984, inkomsten 1983:
(...) dat voor het aanslagjaar een bijkomende vergoeding van 1.648.500 BEF werd be-

last, zijnde 60.000 US dollars x 1/2 (deel van eiser) aan 54,95 BEF (officiële verkoop-
koers Adm. B.T.W., registratie en domeinen van 2 december 1983);

Dat eisers voorhouden dat zulks niet blijkt uit de rechtsvordering;
(...) dat uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 

1992 blijkt dat eiser zich samen met een andere beklaagde schuldig heeft gemaakt aan be-
drieglijke bankbreuk van de NV I.M.C. Internationale te Antwerpen door een gedeelte 
van de activa te hebben verduisterd of verborgen, namelijk mede bij gebreke aan een vol-
ledige conforme en betrouwbare boekhouding en gelet op de vermenging tussen verschil-
lende maatschappijen, onder meer een geldsom van 60.000 US dollars zijnde de gelden in 
de tweede helft van 1983 per bankcheque betaald aan de S.A. Hispatrade betreffende de 
claim B. C.;

Dat uit het strafdossier blijkt dat de kwestieuze cheque nooit door de firma Hispatrade 
werd ontvangen;

Dat uit  het  verslag van de gerechtsdeskundige blijkt  dat dit  deel van de ingediende 
schadeëis fictief was en bestemd was om gelden naar het buitenland te doen afvloeien;

(...) dat de administratie uit deze bewezen en vaststaande feiten kon afleiden dat deze 
gelden zijn toegekomen aan eiser; dat eisers niet het vereiste tegenbewijs leveren;

Aanslagjaar 1985, inkomsten 1984:
(...)  dat voor het aanslagjaar 1985 een bijkomende vergoeding van 49.640.246 BEF 

werd belast;
Dat eisers stellen dat uit de betrokken rechtsvordering geenszins blijkt dat eiser deze 

bedragen heeft ontvangen;
(...) dat uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 

1992 blijkt dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk van de NV 
Incomex te Antwerpen door een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verbor-
gen, namelijk mede bij gebreke aan volledige conforme en betrouwbare boekhouding en 
gelet op de vermenging tussen verschillende maatschappijen, namelijk voor een totaal be-
drag in hoofde van eiser van 49.640.246 BEF;

(...) dat de bedrieglijke ontdraging van gelden uit de NV Incomex gebeurde via ver-
schillende nepfirma's die om die reden opgericht werden;

Dat daartoe fictieve facturen opgesteld werden uitgaande van een aantal firma's, doch 
na onderzoek is gebleken dat deze facturaties bij die firma's onbekend waren en dat de zo-
genaamde uitbetaalde bedragen nooit bij die firma's terecht gekomen zijn;

(...)  dat de door het vonnis weerhouden bedragen blijken uit het verslag van de ge-
rechtsdeskundige en uit de verklaringen die tijdens het onderzoek door de betrokkenen 
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werden afgelegd;
(...) dat de administratie uit het geheel van deze vaststaande en bewezen feiten kon af-

leiden dat de kwestieuze bedragen aan eiser zijn toegekomen;
Dat eisers het vereiste tegenbewijs niet leveren; 
Aanslagjaar 1986, inkomsten 1985:
(...) dat voor het aanslagjaar 1986 een bijkomende vergoeding van 4.561.627 BEF werd 

belast;
Dat eisers betwisten deze gelden ontvangen te hebben;
(...) dat uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 24 december 

1992 blijkt dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk van de NV 
Sisma en de NV Incomex, beiden gevestigd te Antwerpen, door een gedeelte van de acti-
va te hebben verduisterd of verborgen, namelijk mede bij gebreke aan een volledige con-
forme en betrouwbare boekhouding en gelet op de vermenging tussen verschillende maat-
schappijen, zijnde in hoofde van eiser een bedrag van 4.561.627 BEF.

(...) dat het ook hier gaat om fictieve prestaties/facturaties, waarbij de kwestieuze be-
dragen nooit bij de genoemde firma's terecht zijn gekomen;

(...) dat de administratie uit het geheel van deze vaststaande en bewezen feiten terecht 
kon afleiden dat deze sommen bij eiser terecht zijn gekomen;

Dat eisers in gebreke blijven het vereiste tegenbewijs te leveren;
(...) dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de betwiste aanslagen werden gevestigd over-

eenkomstig de alsdan geldende wetsbepalingen;
Dat de bestreden beslissing terecht de bezwaren van eisers heeft aangewezen;
(...) dat de voorziening ongegrond is en de bestreden beslissing dient behouden te blij-

ven;
Dat eisers dienen veroordeeld te worden tot de kosten zoals hierna overeenkomstig arti-

kel 392 W.I.B. '92 begroot " (arrest p. 6 t/m 8).
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De eisers hadden in hun (eerste) appèlconclusie (p. 2, sub B t/m p. 9) uitdrukkelijk aan-

gevoerd dat het vonnis van de correctionele rechtbank van 24 december 1992 geenszins 
het bewijs inhield dat eiser zelf alle door de fiscale administratie weerhouden bedragen 
had opgestreken. De eisers hadden er aldus op gewezen dat het correctionele vonnis wel-
iswaar eerste eiser samen met andere medebeklaagden had veroordeeld wegens bedrieglij-
ke bankbreuk van de NV's Incomex en andere door een gedeelte van de activa te hebben 
verduisterd of verborgen, namelijk mede bij gebrek aan volledige, conforme en betrouw-
bare boekhouding en gelet op de vermenging van de NV's Incomex en andere, waaronder 
activabestanddelen ten belope van een bedrag van 60.000 US dollars (1.648.500 BEF), 
van een som van 49.640.246 BEF en van een bedrag van 4.561.627 BEF, doch de eisers 
hadden tevens aangevoerd dat uit dit correctionele vonnis niet kon worden afgeleid dat ei-
ser de vermelde bedragen had ontvangen nu de ten laste gelegde feiten enkel wezen op 
een onjuiste, onbetrouwbare en opgesmukte boekhouding en vooral nu het vonnis uitdruk-
kelijk had vastgesteld dat niet eiser, maar beklaagde V. een nietsontziend privaat winstbe-
jag beoogde en de spil was waarrond de frauduleuze constructies draaiden;

De eisers hadden dit verweer meer bepaald als volgt gemotiveerd:
"B. De betrokken 'penale' rechtsvordering wijst niet uit dat de belastbare inkomsten niet 

werden aangegeven.
a) Algemeen
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(...)
b) Inkomstenjaar 1983, aanslagjaar 1984:
Volgens de Administratie zou de 'penale' rechtsvordering uitwijzen dat in 1983 een bij-

komende vergoeding werd ontvangen.
De betrokken rechtsvordering wijst zulks geenszins uit.
De heer S. werd veroordeeld voor feit, A, II, B, 1., met name:
(...) 
De rechtsvordering wijst met andere woorden geenszins uit dat de heer S. betrokken 

vergoeding ontvangen heeft, integendeel de omschrijving van de feiten zelf leert ons dat 
de bewuste 60.000 $ werden uitbetaald aan derden hetzij S.A. Hispatrade.

Ook het bericht van wijziging van aangifte van 22.2.1994 inzake AJ. 1984 stelt uitdruk-
kelijk dat deze vergoeding aan derden (Hispatrade) werd uitgekeerd.

'De schadevergoeding van 60.000 US $ werd uitgekeerd door de IMC Internationale de 
S.A. Hispatrade te Madrid ingevolge de claim B. C.'

c) Inkomstenjaar 1984: aanslagjaar 1985:
Volgens de Administratie zou de rechtsvordering uitwijzen dat in 1984 een bijkomende 

vergoeding werd ontvangen.
De betrokken rechtsvordering wijst zulks geenszins uit. De heer S. werd veroordeeld 

voor feiten A, II, A 1 tot en met 8, 12, 13, 15 en 17.
De omschrijving van deze feiten wijst weliswaar uit dat gelden uit de vennootschap In-

comex werden gehaald maar daarentegen niet dat deze gelden ontvangen werden door de 
heer S..

Sommige betichtingen handelen trouwens over het jaar 1985 en andere betichtingen 
handelen zelf niet over uitbetalingen maar over het opsmukken van een boekhouding, het-
geen hoegenaamd niet aantoont, laat staan bewijst, dat gelden werden ontvangen door de 
heer S..

Het is al te gemakkelijk een eenvoudige optelling te maken van bedragen vermeld in 
valse facturen om dan meteen te stellen dat deze bedragen allen werden ontvangen door 1 
van de 13 betichten.

Het gaat hier over astronomische bedragen die hoegenaamd niet werden ontvangen.
(...)
Aanslagjaar 1986, inkomstenjaar 1985:
De heer S. werd veroordeeld voor feiten A, I, a hetzij
(...)
De omschrijving der feiten leert hier andermaal zeer duidelijk dat geen gelden werden 

ontvangen maar dat de boekhouding onjuist en onbetrouwbaar was.
Zulks impliceert nog steeds niet dat betrokken gelden door de heer S. werden ontvan-

gen.
d) De burgerlijke partijstelling:
Het bovenstaande wordt uitermate goed geïllustreerd door de burgerlijke partijstellin-

gen der curatoren:
(...)
Ook het bovenstaande is hetgeen de rechtsvordering uitwijst namelijk dat geen bewijs 

wordt geleverd van wat door de heer S. werd ontvangen.
Het is desbetreffend niet voldoende zoals de administratie doet, de bedragen over te ne-
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men van de ten laste leggingen voor de feiten waarvoor de heer S. veroordeeld werd:
De boekhoudstukken te hebben doen verdwijnen of de inhoud ervan bedrieglijk te heb-

ben weggenomen, uitgewist of veranderd !
De uitspraak die werd gewezen toont niet aan dat de inkomsten niet werden aangege-

ven en allerminst welke inkomsten dit dan wel zouden zijn.
Hierdoor is het dat de Administratie meent haar toevlucht te moeten zoeken tot feitelij-

ke vermoedens, waar echter het bewijs, voor zover dit bewijsmiddel toegelaten is, quod 
non, niet naar voldoening van recht wordt bewezen.

Het vonnis van de correctionele rechtbank spreekt immers deze feitelijke vermoedens 
tegen, vermits hierin duidelijk wordt gesteld dat beklaagde V. de spil was van de fraude 
en de genieter van de opbrengsten en dit in tegenstelling tot de anderen.

'(p.41) (...) dat het opzet van beklaagde V. bij het plegen van de hem ten laste gelegde 
feiten, zo bewezen, erin bestond op grootschalige wijze fraude te plegen in en rond de 
'groep Incomex' namelijk ten einde de grote winsten gerealiseerde vanuit Incomex door 
bedrog in koopwaren en fictieve schadeclaims te doen versassen naar zijn privaat patrimo-
nium, dat deze zwendel gelet op de aan beklaagde S. J., V.B.L., M.L., D.L. en V.V.J. ten 
laste gelegde feiten, zo bewezen, door deze mede uitgedokterd zijn'.

'(p.42) (...) dat uit de elementen die vervat zijn in het strafdossier uit het gerechtelijk 
vooronderzoek, de vaststellingen van de deskundige en uit het onderzoek ter terechtzitting 
gedaan, vast is komen te staan dat de feiten zoals omschreven in de tenlastelegging beant-
woorden aan en betrekking hebben op een grootschalige fraude in en rond de NV In-
comex en verschillende nevenbedrijven waarvan beklaagde V. C. initiatiefnemer en orga-
nisator was'.

'(p.44) Dat V. C. de spil was waar rond alles draaide'.
'(p.44) Dat vast is komen te staan dat alle aandelen van de SA Sobeltran in handen wa-

ren van V. C. en hij als enige handtekeningsbevoegdheid had voor Sobeltran'.
'(p.46) (...) dat V. de initiatiefnemer, de organisator en het brein was van de opgezette 

strafbare feiten met als enige drijfveer een nietsontziend winstbejag.
(...) dat S., welke door V., op sleeptouw werd genomen, blijkbaar zijn spontane beken-

tenissen te laat heeft ingezien dat hij in het geheel van de ten laste gelegde feiten en on-
misbare schakel was'.

Dat het bewijs van genoten inkomsten derhalve niet wordt geleverd" ((eerste) beroeps-
besluiten, p. 2 t/m 9, sub B)".

Het bestreden arrest beperkt zich bij de beoordeling van de vraag of eiser de door de 
fiscale administratie als  inkomsten weerhouden bedragen effectief  had genoten,  tot  de 
vaststelling dat eiser door het correctioneel vonnis werd veroordeeld wegens bedrieglijke 
bankbreuk door een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen, met name 
de bedoelde bedragen van 1.648.500 BEF, van 49.640.246 BEF en van 4.561.627 BEF, 
tot de vaststelling dat het correctioneel vonnis de fictie had vastgesteld van de cheque van 
60.000 US dollars (1.648.500 BEF), van de facturen ten belope van de totale som van 
49.640.246 BEF en van de prestaties ten bedrage van 4.561.627 BEF en tot de besluitvor-
ming dat deze vaststaande en bewezen feiten het bewijs inhielden dat de vermelde bedra-
gen bij eiser waren terecht gekomen. Deze beoordeling bevat echter geen antwoord op het 
hogervermeld specifiek verweer van de eisers met betrekking tot de inhoud van de ten las-
te gelegde feiten en met betrekking tot de rol van de medebeklaagde V. en de vaststellin-
gen hieromtrent in het correctionele vonnis.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, bij gebrek aan beantwoording van dit precies en 
omstandig verweer uit de appèlconclusies van de eisers, niet regelmatig is gemotiveerd en 



470 HOF VAN CASSATIE 21.2.03 - Nr. 125 

dus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.
2.2. Tweede onderdeel
De rechter die zich krachtens de artikelen 246 en 263, inzonderheid §1, 3° en §2, 3° van 

het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1964) op feitelijke vermoedens steunt, kan welis-
waar op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de vermoedens vaststellen, doch mag 
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen maken die op grond van die 
feiten niet kunnen worden verantwoord (artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek).

De door het bestreden arrest op grond van het correctioneel vonnis vastgestelde feiten, 
meer bepaald de veroordeling van eerste eiser samen met andere medebeklaagden wegens 
bedrieglijke bankbreuk van de NV's Incomex en andere door een gedeelte van de activa te 
hebben verduisterd of verborgen, namelijk mede bij gebreke aan volledige conforme en 
betrouwbare boekhouding en gelet op de vermenging tussen verschillende maatschappij-
en,  en  de  vaststelling  van  de  fictieve  aard  van  de  cheque  van  60.000  US  dollars 
(1.648.500 BEF), van de facturen ten belope van de totale som van 49.640.246 BEF en 
van de prestaties ten bedrage van 4.561.627 BEF, laten op zich niet toe te besluiten dat ei-
ser alle litigieuze bedragen heeft opgestreken, en laten zeker niet toe te besluiten dat eiser 
alleen de totaliteit van die bedragen heeft ontvangen. Deze gevolgtrekking is des te min 
mogelijk, rekening houdend met de vaststellingen in het correctionele vonnis met betrek-
king tot de rol van medebeklaagde V., waarop de eisers trouwens uitdrukkelijk de aan-
dacht hadden gevestigd (zie eerste onderdeel).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door uit de vermelde feiten het bewijs van ont-
vangen en niet aangegeven inkomsten in hoofde van eerste eiser ten belope van 1.648.500 
BEF voor het aanslagjaar 1984, van 49.640.246 BEF voor het aanslagjaar 1985 en van 
4.561.627 BEF voor het aanslagjaar 1986 te hebben afgeleid, het wettelijk begrip "feite-
lijk vermoeden" miskent en dus schending inhoudt van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en bijgevolg ook van de artikelen 246 en 263, inzonderheid §1, 3°, en 
§2, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1964).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 

dat:
1. de Procureur des Konings de onderzoeksrechter heeft gevorderd een gerech-

telijk onderzoek in te stellen op 12 juni 1987;
2. een aantal personen zich burgerlijke partij stelden onder meer tegen eiser;
3. eiser veroordeeld werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Ant-

werpen op 24 december 1992;
4. eiser zelf geen hoger beroep heeft aangetekend tegen dit vonnis;
5. tegen dit vonnis op strafgebied wel hoger beroep werd ingesteld door twee 

andere beklaagden en door het openbaar ministerie tegen deze twee beklaagden;
6. door een burgerlijke partij, met name de curator van de faillissementen Sis-

ma en Incomex, hoger beroep werd ingesteld tegen dit vonnis in zoverre het uit-
spraak deed over de burgerlijke vordering tegen de eiser;

7. over het hoger beroep tegen het vonnis van de correctionele rechtbank uit-
spraak werd gedaan bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april 
1993 dat de uitspraak op burgerrechtelijk vlak bevestigde;

Overwegende dat de betwiste aanslagen op 28 april 1994 werden gevestigd bij 
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toepassing van artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en gesteund op artikel 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964);

Overwegende dat, krachtens artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964), zoals gewijzigd door artikel 57 van de Wet van 5 ja-
nuari 1976, de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs 
nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken ingeval een rechtsvordering 
uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren 
voor het jaar waarin de vordering is ingesteld;

Dat, krachtens artikel 263, §2, 3° van hetzelfde wetboek, in dat geval de belas-
ting of de aanvullende belasting moet worden gevestigd binnen twaalf maanden 
te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in §1, 3° van dit 
artikel genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden 
ingediend;

Overwegende dat onder de in artikel 263, §1, 3° van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) bedoelde rechtsvordering onder meer de strafvorde-
ring kan worden begrepen die wordt ingesteld wanneer het openbaar ministerie 
dat de strafvordering uitoefent krachtens artikel 1 van het Wetboek van Strafvor-
dering een opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert; dat on-
der de in artikel 263, §2, 3° bedoelde beslissing dan ook de beslissing over die 
strafvordering kan worden verstaan;

Dat de termijn van twaalf maanden bepaald in artikel 263, §2, 3° van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1964) slechts begint te lopen vanaf de datum 
waarop tegen de beslissing over de bij de rechter aanhangig gemaakte strafvorde-
ring geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend;

Dat wanneer de gegevens aan het licht gekomen zijn door een strafvordering 
en die strafvordering gepaard gaat met een burgerlijke partijstelling waarbij de 
gegevens die aan het licht gekomen zijn, zowel blijken uit de strafrechtelijke en 
civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis op die vorderingen gewe-
zen, de omstandigheid dat tegen het vonnis op een van de twee gebieden nog een 
verzet of voorziening mogelijk is, verhindert dat de termijn zou ingaan;

Dat de appèlrechters door te oordelen dat "over de rechtsvordering slechts uit-
spraak is gedaan ingevolge arrest van 28 april 1993, dat het feit dat eiser zelf 
geen hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van 24 december 1992 
geen invloed heeft op de aanvangsdatum van de termijn van twaalf maanden be-
doeld in artikel 263, §2, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964" 
en door vervolgens te besluiten tot de tijdigheid van de op 28 april 1994 ingeko-
hierde aanvullende aanslagen, de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet 
schenden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpt en 

beantwoordt met de in het middel weergegeven motivering;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het hof van beroep, naar luid van artikel 246 van het Wet-

boek van de Inkomstenbelastingen (1964) wettig het bewijs door vermoedens, 
onder de voorwaarden bepaald in het gemeen recht, kan hanteren; dat de feitelij-
ke vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de rechter, onder de voorwaarden van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek uit een bekend feit kan af-
leiden om te besluiten tot een onbekend feit;

Dat de rechter, hoewel hij op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de 
feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als ver-
moeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, het rechtsbegrip 
feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet mag 
miskennen of denatureren; dat hij onder meer uit de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolgtrekkingen mag afleiden die, op grond van die feiten, voor geen en-
kele verantwoording vatbaar zijn;

Overwegende dat, wat alle aanslagjaren samen betreft, het arrest niet ontkent 
dat medebeklaagde V. ook gelden heeft opgestreken en een rol heeft gespeeld bij 
de strafbare gedragingen;

Dat het onderdeel in zoverre het aanvoert dat de appèlrechters aannemen dat 
eiser bij uitsluiting van zijn medebeklaagde alleen bedragen zou hebben opge-
streken, feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat het bestreden arrest met betrekking tot de belastbare inkom-
sten voor het aanslagjaar 1984 vaststelt dat uit het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen van 24 december 1992 blijkt dat eiser zich samen met 
een andere beklaagde schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door 
een gedeelte van de activa te hebben verduisterd, waaronder een geldsom van 
60.000 US dollars;

Dat voor het aanslagjaar in hoofde van de eisers een bijkomende vergoeding 
van 1.648.500 BEF werd belast, zijnde de tegenwaarde van de helft van de ver-
duisterde dollars;

Dat de appèlrechters zonder schending van de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen konden oordelen "dat de administratie uit deze bewezen en vast-
staande feiten kon afleiden dat deze gelden zijn toegekomen aan eiser";

Overwegende dat de appèlrechters met betrekking tot de inkomsten voor het 
aanslagjaar 1985 vaststellen dat uit voornoemd vonnis blijkt dat eiser zich schul-
dig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk van de NV Incomex door een ge-
deelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen, namelijk voor een totaal 
bedrag in hoofde van eiser van 49.640.246 BEF en dat "de bedrieglijke ontdra-
ging van gelden uit de NV Incomex gebeurde via verschillende nepfirma's die 
om die reden opgericht werden" en "dat na onderzoek is gebleken dat deze factu-
raties bij die firma's onbekend waren en dat de zogenaamde uitbetaalde bedragen 
nooit bij die firma's terecht gekomen zijn";

Dat zij tevens oordelen "dat de door het vonnis weerhouden bedragen blijken 
uit het verslag van de gerechtsdeskundige en uit de verklaringen die tijdens het 
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onderzoek door de betrokkenen werden afgelegd";
Dat de appèlrechters zonder schending van de in het onderdeel aangewezen 

wetsbepalingen konden oordelen "dat de administratie uit het geheel van deze 
vaststaande en bewezen feiten kon afleiden dat deze gelden aan eiser zijn toege-
komen";

Overwegende dat de appèlrechters met betrekking tot de inkomsten voor het 
aanslagjaar 1986 vaststellen dat uit voornoemd vonnis blijkt dat eiser zich schul-
dig heeft gemaakt aan de bedrieglijke bankbreuk van de NV Sisma en de NV In-
comex door een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen voor 
een bedrag in hoofde van eiser van 4.561.627 BEF en dat het ook hier gaat om 
fictieve prestaties/facturaties, waarbij de kwestieuze bedragen nooit bij de ge-
noemde firma's terecht zijn gekomen;

Dat de appèlrechters zonder schending van de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen konden oordelen "dat de administratie uit het geheel van deze 
vaststaande en bewezen feiten terecht kon afleiden dat deze sommen bij eiser te-
recht zijn gekomen en dat eisers in gebreke blijven het vereiste tegenbewijs te le-
veren";

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

21 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advoca-
ten: mrs. Simont en Claeys Boúúaert.
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1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - GELIJKHEID 
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - PROCESRECHT IN FISCALE ZAKEN - NIEUWE GRIEVEN - HANGENDE 
GEDINGEN - ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN 15 EN VAN 23 MAART 1999 - ARBITRAGEHOF 
- PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - AAN DE 
BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - NON-DISCRIMINATIE - PROCESRECHT IN FISCALE 
ZAKEN - NIEUWE GRIEVEN - HANGENDE GEDINGEN - ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN 15 EN 
VAN 23 MAART 1999 - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF 
VAN CASSATIE.

3º ARBITRAGEHOF - PROCESRECHT IN FISCALE ZAKEN - NIEUWE GRIEVEN - 
HANGENDE GEDINGEN - ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN 15 EN VAN 23 MAART 1999 - 
ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.
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4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - BELASTINGRECHT - 
DRAAGWIJDTE.

5º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG - AANSLAG VAN AMBTSWEGE - DOOR BELASTINGPLICHTIGE 
AANGEVOERDE ONWETTIGHEID - BEWIJSLAST.

1º, 2° en 3° De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of  
de artikelen die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het  
indienen van nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de wetten  
van 15 en van 23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, valt niet  
onder  toepassing  van  art.  26  van  de  bijzondere  wet  van  6  januari  1989  op  het  
Arbitragehof, nu zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een  
zelfde rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor 
alle partijen, en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd1. (Artt. 10 
en 11 G.W. 1994; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)

4º Artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van  
19 december 1966 is niet van toepassing op de geschillen over rechten en verplichtingen  
in belastingzaken, tenzij een rechtspleging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een 
naar aanleiding van strafvordering uitgesproken straf in de zin van die bepaling2. (Art. 14 
I.V.B.P.R.)

5º De belastingplichtige die  de onwettigheid aanvoert  van een ambtshalve aanslag om  
reden dat hij tijdig heeft geantwoord op de hem bij toepassing van artikel 222 van het  
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) toegezonden vraag om inlichtingen, draagt  
de  bewijslast  met  betrekking  tot  het  feit  dat  hij  aanvoert,  met  name dat  hij  tijdig  die 
inlichtingen heeft verstrekt.  (Artt. 222 en 256 W.I.B. 1964; artt. 316 en 351 W.I.B. 1992; 
art. 870 Ger.W.)

(B.V.B.A. EURAUDIT T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0014.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;

1 Cass., 5 april 1996, A.R. nr. A.94.0002.F, nr. 111; Cass., 18 mei 2001, A.R. nr. F.00.0009.N, nr. 
294.
2 Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. F.1125.F, A.C. 1991-92, nr. 269.
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- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-
ten en politieke rechten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart bij het bestreden arrest eiseres' voorziening 

tegen de beslissing van de gewestelijke directeur over haar bezwaarschriften, ingediend 
op 29 april 1993 en 5 juli 1993 tegen de bijkomende aanslagen in de vennootschapsbelas-
ting voor het aanslagjaar 1991, uitspraak doende met toepassing van de rechtspleging, zo-
als zij is geregeld in de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1964, respectievelijk de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, ontvankelijk, doch ongegrond, na onder meer te hebben over-
wogen:

"dat eiseres voor het eerst in op 25 maart 1999 neergelegde conclusies de schending in-
roept van artikel 256 WIB (1964), met name dat de kennisgeving van aanslag van ambts-
wege niet gemotiveerd is;

dat deze grief weliswaar betrekking heeft op een schending van een op straffe van nie-
tigheid voorgeschreven procedurevorm, doch werd ingeroepen na het verstrijken van de 
termijn van artikel 381 W.I.B. (1992);

dat deze grief derhalve niet ontvankelijk is".
Grieven
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Bij wet van 23 maart 1999 werd een nieuwe regeling in het leven geroepen, hierin be-

staande dat voortaan de fiscale gedingen rechtstreeks voor de rechtbank van eerste aanleg 
kunnen worden ingeleid.

De belastingplichtige beschikt hierbij over de mogelijkheid om overeenkomstig de re-
gels van gemeen recht, inzonderheid de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wet-
boek zijn vordering te wijzigen en uit te breiden, zonder dat dit recht in de tijd wordt be-
perkt.

Deze regeling werd weliswaar slechts van toepassing verklaard op de gedingen die voor 
de rechtbank van eerste aanleg aanhangig worden gemaakt vanaf 6 april 1999.

De artikelen 377 tot 395 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
deze bestonden voor hun opheffing door artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 (de arti-
kelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964), en derhal-
ve de dwingende grievenregeling blijven daarentegen van toepassing ten aanzien van de 
beroepen die voor 1 maart 1999 werden ingeleid.

De artikelen 97, negende lid van de wet van 15 maart 1999 en 11 van de wet van 23 
maart 1999, die deze strikte regeling handhaafden ten aanzien van de op 1 maart 1999 in-
geleide procedures, zonder dat hiervoor enige redelijke verantwoording voorhanden is, 
miskennen dan ook het gelijkheidsbeginsel.

Hieruit volgt dat het hof van beroep dat ten aanzien van eiseres verder toepassing maakt 
van de regeling, zoals vervat in de artikelen 278 e.v. van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964), 377 e.v. van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
van toepassing voor hun opheffing bij wet van 15 maart 1999, aldus toepassing maakt van 
een bepaling die met miskenning van het gelijkheidsbeginsel in stand gehouden werd en 
derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 10 en 11 
van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

2.3. Derde onderdeel
De gewestelijke directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar 
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doet als administratieve overheid uitspraak over de bezwaren tegen de aanslagen in de 
vennootschapsbelasting.

Het beroep in belastingzaken, zoals het is geregeld in de artikelen 278 tot 286 en 293 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) of in de artikelen 377 tot 385 en 
392 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), is bijgevolg de enige moge-
lijkheid van jurisdictioneel beroep tegen de aanslagen in de vennootschapsbelasting en te-
gen de door de administratie toegepaste verhogingen.

De rechtspleging, geregeld in de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) of in de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992), wijst het hof van beroep aan om kennis te nemen van dat 
beroep.

Zij ontzegt aldus de belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting zonder enige re-
delijke grond de onbeperkte rechtspraak in twee instanties die, in de regel, genoten wordt 
door de aan andere belastingen onderworpen belastingplichtigen en door de andere recht-
zoekenden, met inbegrip van degenen wier vermogen door andere bestuurlijke handelin-
gen getroffen wordt.

Die bepalingen schenden bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat met toepassing van die bepalingen uitspraak 

doet of zich althans bevoegd verklaart om in eerste en laatste aanleg over het geschil uit-
spraak te doen, de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994 schendt, evenals 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 221, 222 en 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
- artikel 315, zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 40 van het koninklijk 

besluit van 20 december 1996;
- de artikelen 316 en 351, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 6 juli 

1994 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart bij het bestreden arrest eiseres' voorziening 

tegen de beslissing van de gewestelijke directeur over haar bezwaarschriften, ingediend 
op 29 april 1993 en 5 juli 1993 tegen de aanslagen in de vennootschapsbelasting voor het 
aanslagjaar 1991, ontvankelijk doch ongegrond, onder meer op grond:

"dat de gevolmachtigde van eiseres zich op 3 februari 1993 niet akkoord verklaarde met 
de kennisgeving van aanslag van ambtswege, verwijzend naar het akkoord van 17 septem-
ber 1992 en zijn tijdig aangetekend antwoord van 29 december 1992 op de vraag om in-
lichtingen, waarbij de alsdan gevraagde stukken zouden gevoegd geweest zijn;

dat deze stukken ook bij het schrijven van 3 februari 1993 gevoegd waren;
dat  naar  aanleiding van het  onderzoek van het  bezwaarschrift  aan eiseres  gevraagd 

werd het bewijs van aangetekende zending van 29 december 1992 voor te leggen, doch ei-
seres daaraan geen enkel gevolg heeft gegeven;

(...)
dat niet wordt aangetoond dat tijdig geantwoord werd op de vraag om inlichtingen van 
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3 december 1992;
dat bij toepassing van artikel 256 W.I.B. (1964) terecht een aanslag van ambtswege 

werd gevestigd".
Grieven
3.1. Eerste onderdeel
Blijkens artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 351 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) kan de administratie de aanslag 
ambtshalve vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op 
grond van de gegevens waarover zij  beschikt,  wanneer de belastingplichtige nagelaten 
heeft de op grond van artikel 221 W.I.B. (1964) (artikel 315 W.I.B. (1992)) gevraagde in-
lichtingen binnen de termijn te verstrekken.

Blijkens artikel 222 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 316 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) is eenieder die onderhevig is aan 
de vennootschapsbelasting verplicht de administratie op haar verzoek binnen een maand 
na de datum van verzending van de aanvraag, welke termijn wegens wettige redenen kan 
worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevor-
derd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.

De administratie, die bij toepassing van voornoemde bepaling de aanslag ambtshalve 
wenst te vestigen, zal derhalve het bewijs dienen te leveren dat de gevraagde inlichtingen 
niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden verstrekt.

Eiseres wees in dat verband in haar conclusie uitdrukkelijk erop bij brief van 29 decem-
ber 1992 de gevraagde inlichtingen aan de administratie te hebben bezorgd en voerde aan 
dat de controleur niet had betwist deze brief ontvangen te hebben.

Het kwam derhalve de administratie toe aan te tonen voornoemde brief niet tijdig ont-
vangen te hebben.

Hieruit volgt dat het hof van beroep dat oordeelt dat niet aangetoond werd dat tijdig ge-
antwoord werd op de vraag om inlichtingen van 3 december 1992, gelet op het niet voor-
leggen  door  eiseres  van  het  attest  van  aangetekende  zending,  de  bewijslast  omkeert 
(schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en derhalve niet wettig kon besluiten dat de aanslag terecht van ambtswege 
werd gevestigd (schending van de artikelen 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en 351, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 6 juli 1994, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat  eiseres in  wezen aanvoert  dat  het  gelijkheidsbeginsel  ge-

schonden is doordat de appèlrechters het fiscaal procesrecht toepassen zoals het 
gold voor zijn wijziging bij de wetten van 15 en 23 maart 1999;

Overwegende dat, krachtens artikel 11 van de wet van 23 maart 1999 betref-
fende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die hangende zijn 
bij de hoven van beroep vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van de 
voor 1 maart 1999 geldende regels;
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Dat hiermede uitgesloten wordt dat in fiscale gedingen die voor 1 maart 1999 
aanhangig waren gemaakt voor de hoven van beroep, de bestaande regels over de 
nieuwe grieven niet meer zouden gelden;

Dat de onmiddellijke opheffing van het gekwalificeerd verbod nieuwe grieven 
voor te dragen, verbod dat nauw verband houdt met de omstandigheid dat er 
maar één rechterlijke aanleg was in fiscale zaken, en de toepassing ervan op han-
gende gedingen, niet in eenklank zou geweest zijn met de regel van artikel 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat aldus de regels van het bestaande procesrecht zonder enig onderscheid toe-
passelijk blijven op bestaande geschillen en de regels van het nieuwe procesrecht 
zonder retroactiviteit toepasselijk zijn op de nieuwe geschillen;

Overwegende dat de vraag of de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) of de artikelen 377 tot 385 en 392 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),  zoals van toepassing voor hun 
vervanging bij wet van 15 maart 1999 en artikel 97, lid 9 van de wet van 15 
maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, geen vraag is die 
een onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde rechts-
toestand bevinden, maar een onderscheid is dat geldt voor alle partijen en nood-
zakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech-

ten en politieke rechten van 19 december 1966 niet van toepassing is op de ge-
schillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij een rechtsple-
ging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van een straf-
vordering uitgesproken straf in de zin van die bepalingen;

Dat het onderdeel niet aanvoert dat een dergelijke rechtspleging ten laste van 
eiseres is gevoerd;

Overwegende dat het onderdeel voor het overige aanvoert dat het recht op een 
dubbele aanleg wordt ontnomen door de wet en dat dit recht genoten wordt door 
de aan andere belastingen onderworpen belastingplichtigen en door de andere 
rechtzoekenden, met inbegrip van degenen wier vermogen door andere bestuur-
lijke handelingen getroffen wordt;

Overwegende dat het  onderdeel niet preciseert welke categorieën belasting-
plichtigen over een dubbele aanleg zouden beschikken noch welke voorzienin-
gen tegen bestuurlijke beslissingen in twee aanleggen zouden mogelijk zijn;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 222 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1964) eenieder die onderhevig is aan de vennootschapsbelasting ver-
plicht is de administratie op haar verzoek, binnen een maand na de datum van 
verzending van de aanvraag, welke termijn wegens wettige redenen kan worden 
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verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van hem gevorderd wor-
den met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand;

Dat,  krachtens  artikel  256  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964), de administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen op het bedrag van 
de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens waar-
over zij beschikt, in het geval de belastingplichtige nagelaten heeft de op grond 
van artikel 222 van hetzelfde Wetboek gevraagde inlichtingen binnen voornoem-
de termijn te verstrekken;

Overwegende dat op grond van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, ie-
dere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert;

Dat  de belastingplichtige die  de onwettigheid aanvoert  van een ambtshalve 
aanslag om reden dat hij tijdig heeft geantwoord op de vraag om inlichtingen, de 
bewijslast draagt met betrekking tot het feit dat hij aanvoert, met name dat hij tij-
dig die inlichtingen heeft verstrekt;

Dat de appèlrechters door te oordelen dat "(door eiseres) niet wordt aange-
toond dat tijdig werd geantwoord op de vraag om inlichtingen van 3 december 
1992" en door te oordelen "dat bij toepassing van artikel 256 W.I.B. (1964) (door 
verweerder) terecht een aanslag van ambtswege werd gevestigd" hun beslissing 
naar recht verantwoorden;

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

21 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advoca-
ten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 127

1° KAMER - 21 februari 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSLASTEN - BEPERKINGEN INZAKE 
AFTREK - GOEDEREN DIE VASTE ACTIVA GEWORDEN ZIJN NA VOORHEEN TE ZIJN VERVREEMD - 
BEGRIP.

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - NIET-TERUGWERKENDE KRACHT 
VAN EEN WET - BELASTINGWET.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - BELASTINGWET - NIET-TERUGWERKENDE 
KRACHT.
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4º BELASTING - ALLERLEI - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - WERKING IN DE TIJD - NIET-
TERUGWERKENDE KRACHT VAN EEN WET - BELASTINGWET.

1º De beperkingen inzake aftrek als bedrijfslasten waarin artikel 50, 8° van het Wetboek  
van  de  inkomstenbelastingen  (1964)  voorziet  "wanneer  de  belastingplichtige  het  
eigendomsrecht  of  enigerlei  gebruiksrecht  verkrijgt  van  goederen  die  vaste  activa 
geworden zijn en die hij voorheen had vervreemd", zijn ook toepasselijk ten aanzien van  
goederen die vaste activa waren voor hun vervreemding, gelet op de bewoordingen van 
die bepaling en de bedoeling van de wetgever. (Art. 50, 8° W.I.B. 1964)

2º, 3° en 4° Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na  
haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de  
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van  
de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk  
vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen,  
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten  
die  voor  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe  wet  voltrokken  waren,  niet  belastbaar  
ingevolge  het  algemeen rechtsbeginsel  inzake de niet-terugwerkende kracht  van een 
wet.  Een  wettelijke  bepaling  die  bepaalde  lasten  het  karakter  van  aftrekbare  
bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor  
de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden  
gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten1. (Art. 
50, 8° W.I.B. 1964)

(GEVACO TEXTILES N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0016.N)

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

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt de volgende feiten vast:
1. eiseres verkocht op 1 december 1985 machines aan de NV Citilease en sloot 

daaropvolgens een huurovereenkomst af met de koper waarbij de verkochte ma-
chines door eiseres in huur werden genomen;

2. de te storten huurtermijnen lieten de NV Citilease toe het geïnvesteerde ka-
pitaal volledig weder samen te stellen met rente en kosten;

3. de in huur genomen machines niet als vaste activa werden opgenomen in de 
rekeningen van eiseres;

4. voor de aanslagjaren 1988 en 1989 werden de huurlasten die de normale fi-
nanciële last van de verrichting te boven gingen, verworpen als bedrijfsuitgaven.

IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

1 Cass., 25 mei 2000, A.R. nr. F.98.0092.N, A.C. 2000, nr. 325.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inhoudende dat de fiscale wet strikt moet geïnterpreteerd 

worden;
- artikel 50, 8°, zoals ingevoerd bij wet van 4 augustus 1986 in het bij koninklijk besluit 

van 24 februari 1964 gecoördineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt, onder het afwijzen van de fiscale voorziening van eise-

res als ongegrond, de betwiste aanslagen in de vennootschapsbelasting, waarbij de jaar-
lijks geboekte huur werd verworpen als bedrijfsuitgave in de mate deze de financiële last 
van de sale-rent back verrichting overschreed, op grond van de motieven:

"dat de aftrek van betaalde of verschuldigde sommen slechts kan worden geweigerd 
wanneer drie voorwaarden (art. 50, 8° WIB/1964) cumulatief vervuld zijn:

(1) de belastingplichtige moet het eigendomsrecht of enigerlei gebruiksrecht verkrijgen 
van goederen

(2) die vaste activa geworden zijn en
(3) die hij voorheen had vervreemd;
dat uit de feitelijke gegevens op afdoende wijze vaststaat dat (eiseres) het gebruiksrecht 

(eerste voorwaarde) van een aantal machines bekwam die voorheen door haar waren ver-
kocht (derde voorwaarde);

dat (eiseres) echter staande houdt dat deze machines 'geen vaste activa' geworden zijn 
(tweede voorwaarde) daar zij enkel beschikt over een huurrecht en zij de voorheen ver-
vreemde activa niet heeft aangekocht of heeft geleasd; dat verder deze zogenaamde activa 
niet werden opgenomen in haar boekhouding terwijl de tekst van de wet spreekt over toe-
gepaste afschrijvingen en minderwaarden, zijnde verrichtingen die bij een huurrecht niet 
in aanmerking komen, terwijl de werkwoordsvorm 'geworden zijn' enkel kan slaan op de 
herverkrijging van de goederen;

dat (eiseres) niet in deze zienswijze kan worden bijgetreden;
dat alle gegevens aantonen dat het ten deze gaat over een sale-rent back verrichting 

waarbij machines werden verkocht en opnieuw in huur werden genomen;
dat uit stuk 19/4 duidelijk is gebleken dat de verkoopprijs van de machines 95 miljoen 

bedroeg terwijl de boekwaarde nauwelijks 722.791 BEF was, waardoor een meerwaarde 
werd gerealiseerd van 94.277.209 BEF, die  overeenkomstig  artikel 36 WIB/1964 was 
vrijgesteld;  dat  de  totale  door  (eiseres)  te  betalen  huurprijs  over  de  eerste  drie  jaar 
102.588.540 BEF bedroeg, zodat de daarop rustende financiële lasten 8.311.331 BEF be-
droegen (102.588.540 BEF - 94.277.209 BEF), hetzij 2.770.440 BEF per jaar of 230.870 
BEF per maand;

dat uit deze transactie genoegzaam blijkt dat de te storten huurtermijnen Citilease toela-
ten het voor de aanschaffing van de goederen geïnvesteerde kapitaal volledig weder sa-
men te stellen, alsmede de rentelast en de andere kosten van deze verrichting te dekken;

dat uit de overeenkomst verder blijkt dat in geval van ontbinding van deze overeen-
komst voor de oorspronkelijke duur een opzegvergoeding verschuldigd is, overeenstem-
mende met de contante waarde van alle nog te betalen huurprijzen geactualiseerd aan een 
discontovoet berekend op basis van een rentevoet betaald door de NMKN voor kasbons, 
verminderd met 2 percent, welk bedrag wordt verhoogd met een som van 6.650.000 BEF 
als schadevergoeding;

dat dergelijke transactie als een financiële verrichting moet worden aangemerkt en dui-
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delijk door de wetgever wordt geviseerd als vallende onder artikel 50, 8° WIB/1964;
dat artikel 50, 8° WIB/1964 een specifieke anti-misbruikbepaling betreft die overigens 

in algemene termen werd gesteld; dat de wetgever daarbij tot doel had de zogenaamde 
overeenkomsten van sale-lease back of sale-rent back of soortgelijke overeenkomsten te 
bestrijden daar deze een nieuwe afschrijfbare grondslag creëerden voor vaste activa die 
voorheen reeds volledig of nagenoeg volledig waren afgeschreven (lease back) of op een 
kunstmatige wijze nieuwe huurlasten te creëren in verband met vaste activa die een belas-
tingplichtige heeft vervreemd en nadien weer in gebruik nam (rent back);

dat de wetgever ongetwijfeld eveneens de gevallen van sale-rent back beoogde; dat dit 
blijkt uit de bewoordingen 'enigerlei gebruiksrecht' en ook uit de bewoordingen in de wet-
tekst waarbij de bedrijfslasten verworpen worden bestaande uit 'de voor de die nieuwe 
verkrijging betaalde of verschuldigde sommen in de mate dat ze meer bedragen dan de 
normale financiële last van de verrichting'; dat daarbij precies de sale-rent back verrichtin-
gen bedoeld werden;

dat (eiseres) weliswaar verwijst naar de begrippen minderwaarden en afschrijvingen 
opgenomen in het tweede lid van artikel 50, 8° WIB/1964, doch dat deze begrippen uiter-
aard betrekking hebben op heraankoop of leasing van voorheen vervreemde goederen of 
de sale-lease back verrichtingen;

dat (eiseres) tevergeefs verwijst naar de werkwoordsvorm 'geworden zijn' die volgens 
haar enkel kan wijzen op de herverkrijging van de goederen; dat met de administratie 
moet worden aangenomen dat deze term wijst op het reeds voltooid zijn in die zin dat de 
goederen reeds vaste activa waren op het ogenblik van hun vervreemding; dat dit overdui-
delijk blijkt uit de Franse tekst van de wet 'un droit d'usage quelconque sur un bien ayant 
fait l'objet d'une immobilisation et qu'il avait antérieurement aliéné'; dat er geen twijfel 
kan over bestaan dat de vervreemde goederen voorheen vaste activa waren bij (eiseres); 
dat de redenering van (eiseres) als dat enkel vaste activa in de boekhoudkundige betekenis 
van het woord na herverkrijging vallen onder artikel 50, 8° WIB/1964 dan ook niet op-
gaat".

Grieven
Krachtens het in de aanhef van de middel aangehaalde artikel 50, 8° van het WIB/1964, 

wanneer  een belastingplichtige het  eigendomsrecht  of  enigerlei  gebruiksrecht verkrijgt 
van goederen die vaste activa geworden zijn en die hij voordien had vervreemd, worden 
niet als bedrijfslasten aangemerkt 1) de voor die nieuwe verkrijging betaalde of verschul-
digde sommen, in de mate ze meer bedragen dan de normale financiële lasten van de ver-
richting, 2) de op die goederen toegepaste afschrijvingen en minderwaarden die meer be-
dragen dan het verschil  tussen enerzijds, de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan 
voor de vervreemding en anderzijds, de voor of bij diezelfde vervreemding aangenomen 
afschrijvingen en minderwaarden.

Blijkens de termen van deze uitzonderingsbepaling worden de genoemde bedragen niet 
als bedrijfslast aangemerkt enkel in het geval wanneer de belastingplichtige het eigen-
domsrecht of enigerlei gebruiksrecht van goederen verkrijgt, die hij voorafgaand aan deze 
verkrijging had vervreemd, voorzover die goederen na deze verkrijging in zijn hoofde 
vaste activa geworden zijn.

De interpretatie van deze uitzonderingsbepaling, die erin bestaat aan te nemen dat ver-
eist is dat de goederen waarop de verkrijging slaat in het verleden vaste activa waren in 
hoofde van de betrokken belastingplichtige, is onverenigbaar met de enkele lezing van de 
tekst die alsdan niet anders kon luiden dan "van goederen die vaste activa waren en die hij 
voordien had vervreemd".

In het Verslag van de Kamercommissie op blz. 90 verklaart de minister zich akkoord 
met de aanpassing van de Franse tekst teneinde te bekomen dat de woorden "antérieure-
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ment aliéné" niet terugslaan op "immobilisation" maar wel op "bien", waardoor ook in 
deze taalversie duidelijk wordt gemaakt dat het voor de verkrijging vervreemde goed als-
nog een vast activa moet worden bij de belastingplichtige.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest,  dat  de  lezing  van  genoemd  artikel  50,  8° 
WIB/1964 als dat het voordien vervreemde goed in hoofde van eiseres een vaste activa 
moet zijn geworden, -wat niet het geval is-, verwerpt, die bepaling miskent (schending 
van het in de aanhef van het middel aangehaald artikel 50, 8° WIB/1964 en algemeen 
rechtsbeginsel).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet;
- artikel 51, §1, 1° van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen en 50, 

8°, zoals ingevoerd bij wet van 4 augustus 1986 in het bij koninklijk besluit van 24 febru-
ari 1964 gecoördineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt, onder het afwijzen van de fiscale voorziening van eise-

res als ongegrond, de betwiste aanslagen in de vennootschapsbelasting, waarbij de jaar-
lijks geboekte huur werd verworpen als bedrijfsuitgave in de mate deze de financiële last 
van de sale-rent back verrichting overschreed, op grond van de motieven:

"dat (eiseres) er tenslotte op wijst dat deze wettelijke bepaling niet van toepassing kan 
zijn gelet op de inwerkingtreding ervan; dat waar art. 50, 8° WIB/1964 slechts van kracht 
was met ingang van het aanslagjaar 1987 de huurovereenkomst werd aangegaan op 1 de-
cember 1985 (zijnde het aanslagjaar 1986), zodat het feit of de rechtshandeling die aanlei-
ding gaf tot de taxatie zich volledig manifesteerde voor het aanslagjaar 1987; dat (eiseres) 
verder benadrukt dat gelet op de uitdrukkelijke wettekst enkel de verkregen gebruiksrech-
ten vanaf het aanslagjaar 1987 in dit artikel worden geviseerd; dat vooreerst moet worden 
vastgesteld dat de taxatie slechts plaatsvond vanaf het aanslagjaar 1988; dat door de in-
werkingtreding vanaf het aanslagjaar 1987 niet alleen die feiten, toestanden of handelin-
gen getroffen zijn die na de inwerkingtreding van deze bepaling te situeren zijn, maar ook 
alle latere gevolgen van de voor de nieuwe norm voorgevallen handelingen en toestanden; 
dat er van een echte juridische retroactiviteit slechts sprake kan zijn indien de nieuwe 
norm betrekking heeft op feiten, toestanden en handelingen die reeds voor de inwerking-
treding van de nieuwe wettelijke bepaling volledig voltrokken waren; dat het gebruiks-
recht over de machines weliswaar is ontstaan op 1 december 1985 doch dat de gevolgen 
van deze wetswijziging zich uitstrekken tot de betwistbare belastbare tijdperken; dat het 
belastbaar feit ten deze het resultaat is van een globaal belastbare toestand, derwijze dat 
het retroactiviteitsbeginsel niet werd geschonden".

Grieven
Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, toestanden of feiten 

aan belasting onderwerpt, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwer-
kende kracht van een wet, zijn niet belastbaar de handelingen, toestanden of feiten die 
voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren.

Krachtens het in de aanhef van het middel aangehaald artikel 50, 8° van het WIB/1964, 
worden de nader erin opgesomde bedragen niet als bedrijfslasten aangemerkt wanneer een 
belastingplichtige het eigendomsrecht of enigerlei gebruiksrecht verkrijgt van goederen 
die vaste activa geworden zijn en die hij voordien had vervreemd.

De verkrijging van dergelijk recht is derhalve vereist vooraleer de verwerping van de 
aangemerkte bedragen kan plaatsvinden.
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Derhalve kan genoemde uitzonderingsbepaling, die slechts van toepassing is vanaf het 
aanslagjaar 1987, slechts toegepast worden op de verkrijgingen van de omschreven rech-
ten die plaats hebben na de aanvraag van dit aanslagjaar, hetzij 1 januari 1986;

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat genoemd artikel 50, 8° WIB/1964 toepast op 
een verkrijging op 1 december 1985 van een huurrecht, hetzij voor 1 januari 1986, het in 
de aanhef van het middel aangehaald algemeen rechtsbeginsel, artikel 50, 8° WIB/1964 en 
artikel 51, §1, 1° van de wet van 4 augustus 1986, schendt.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 50, 8° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1964) bepaalt dat niet als bedrijfslasten worden aangemerkt, wanneer de belas-
tingplichtige het eigendomsrecht of enigerlei gebruiksrecht verkrijgt van goede-
ren die vaste activa geworden zijn en die hij voorheen had vervreemd:

-  de voor die  nieuwe verkrijging betaalde of  verschuldigde sommen, in de 
mate dat ze meer bedragen dan de normale financiële last van de verplichting;

- de op die goederen toegepaste afschrijvingen en minderwaarde die meer be-
dragen dan het verschil tussen, enerzijds, de aanschaffings- of beleggingswaarde 
ervan voor de vervreemding en, anderzijds, de voor of bij diezelfde vervreem-
ding aangenomen afschrijvingen en minderwaarden;

Overwegende dat eiseres opkomt tegen het oordeel van de appèlrechters dat 
als "goederen die vaste activa geworden zijn" worden beschouwd, de goederen 
die reeds vaste activa waren op het ogenblik van hun vervreemding;

Overwegende dat de bewoordingen van die tekst en een vergelijking tussen de 
Franse tekst "un bien ayant fait l'objet d'une immobilisation" en de Nederlandse 
tekst ruimte laten voor verschillende uitleggingen; dat zij verplichten na te gaan 
welke de wil geweest is van de wetgever om te beslissen of de tekst alleen toe-
passelijk is wanneer de goederen vaste activa geworden zijn na de vervreemding 
dan wel of voldoende is dat zij vaste activa waren voor de vervreemding ervan;

Dat de wetgever bepaalde praktijken wenste te bestrijden die niet alleen hierin 
bestonden dat een nieuwe afschrijfbare basis voor reeds nagenoeg volledig afge-
schreven activa werd gecreëerd maar ook dat kunstmatig nieuwe huurlasten zou-
den worden gecreëerd in het kader van een zogenaamde "sale rent back"-operatie
; dat in dit laatste geval in beginsel de in huur genomen goederen geen vaste acti-
va van de huurder vormen;

Dat de uitlegging waarbij als "goederen die vaste activa geworden zijn" begre-
pen worden goederen die vaste activa waren voor hun vervreemding, verzoen-
baar is met de bewoordingen van de bepaling en spoort met de bedoeling van de 
wetgever;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de goederen reeds vaste activa waren 
op het ogenblik dat zij verkocht werden door eiseres, en dat het niet opgaat dat 
alleen goederen die na de vervreemding vaste activa geworden zijn onder toepas-
sing zouden vallen van artikel 50, 8° van het WIB (1964); 

Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt en de 
belastingwet juist uitlegt;



Nr. 127 - 21.2.03 HOF VAN CASSATIE 485 

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 51, §1, 1° van de wet van 4 augustus 1986 

houdende fiscale bepalingen, artikel 10, 2° van die wet van toepassing is vanaf 
het aanslagjaar 1987;

Overwegende dat het voornoemde artikel 10, 2° van de wet van 4 augustus 
1986 houdende fiscale bepalingen, artikel 50, 8° van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) aanvult met de bepaling dat niet als bedrijfslasten worden 
aangemerkt, wanneer een belastingplichtige het eigendomsrecht of enigerlei ge-
bruiksrecht verkrijgt van goederen die vaste activa geworden zijn en die hij voor-
heen had vervreemd:

-  de voor die  nieuwe verkrijging betaalde of  verschuldigde sommen,  in  de 
mate dat ze meer bedragen dan de normale financiële last van de verplichting;

- de op die goederen toegepaste afschrijvingen en minderwaarden die meer be-
dragen dan het verschil tussen, enerzijds, de aanschaffings- of beleggingswaarde 
ervan voor de vervreemding en, anderzijds, de voor of bij diezelfde vervreem-
ding aangenomen afschrijvingen en minderwaarden;

Overwegende dat, in de regel, een nieuwe wet niet alleen van toepassing is op 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;

Dat, wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, toestan-
den of feiten aan belasting onderwerpt, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de niet-terugwerkende kracht van een wet, niet belastbaar zijn de hande-
lingen, toestanden of feiten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet vol-
trokken waren;

Overwegende dat het voornoemde artikel 10, 2° in werking treedt, krachtens 
artikel 51, §1, 1° van de wet van 4 augustus 1986 met ingang van het aanslagjaar 
1987, en aldus geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een be-
lastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn 
van vroeger afgesloten overeenkomsten;

Dat dit artikel geen uitzondering maakt op de regel dat de wet in beginsel toe-
passelijk is op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane 
toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet;

Overwegende dat het arrest dat artikel 50, 8° van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) toepast  op een verkrijging in  1985 van een huurrecht, 
waarvan de taxatie slechts plaatsvond vanaf het aanslagjaar 1988, de aangewezen 
wetsbepalingen niet schendt;

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

21 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advoca-
ten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 128

3° KAMER - 24 februari 2003

MINDERVALIDEN - INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING - BEDRAG 
- ALLEENSTAANDE GERECHTIGDE - BEGRIP.

Voor  inkomensvervangende  tegemoetkomingen  aan  gehandicapten  moet  als  een 
alleenstaande worden beschouwd de gerechtigde die alleen woont, dat is de gerechtigde  
die niet met een of meer personen onder hetzelfde dak leeft met wie hij een huishouden 
vormt,  en  die  geen  kind  ten  laste  heeft1.  (Art.  6,  §2,  eerste  lid  Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen; art. 4, tweede lid, 2° K.B. 6 juli 1987)

(BELGISCHE STAAT – Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociaal Beleid T. V. 
e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0132.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 april 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof 
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel 
Eiser voert een middel aan: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, § 2, eerste lid van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetko-

mingen aan gehandicapten;
- artikel 4, tweede lid, inzonderheid 2° en 3° van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 

betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.
Aangevochten beslissingen en redenen
Eiser had in zijn beslissingen van 28 juli 1997 en 11 januari 1999 waarbij hij het bedrag 

van de tegemoetkomingen aan gehandicapten dat aan de tweede verweerder kon worden 
toegekend, had vastgesteld, rekening gehouden met zijn hoedanigheid van samenwonen-
de, en had bijgevolg het onverschuldigd toegekende bedrag vastgesteld dat ten gevolge 
van die beslissingen diende te worden teruggevorderd. Het arrest overwoog dat alleen de 
beslissing van 11 januari 1999 moest worden verbeterd, het stelt het bedrag van de inte-
gratietegemoetkoming vast op het jaarlijks bedrag van 95.265 BEF op 1 april 1997 en op 

1 Zie Cass., 10 mei 1993, A.R. 9647, nr. 227, en de verwijzingen in noot 3, p. 480.
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het bedrag van 95.295 BEF op 1 december 1997 en het stelt bijgevolg het totale onver-
schuldigde bedrag vast op 2.198 BEF plus 22.728 BEF, dat is 24.926 BEF, en "het beves-
tigt voor het overige het beroepen vonnis, in zoverre het (aan de tweede verweerder) het 
recht toekent op de categorie van gerechtigde als alleenstaande".

Na erop te hebben gewezen dat de gehandicapte, blijkens het rijksregister,  deel uit-
maakte van het huishouden van het echtpaar waarbij hij was geplaatst, maar dat hij kan 
aantonen dat die vermelding onjuist is, beslist het arrest aldus op grond dat "(hij)" op het 
ogenblik dat hij in een pleeggezin was geplaatst "bij[droeg] in de kosten, overeenkomstig 
artikel 42 van het besluit van de Waalse regering betreffende de voorwaarden van erken-
ning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, 
dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen en dat zijn bijdrage door (een 
vereniging zonder winstoogmerk) werd gestort aan het pleeggezin, terwijl die vereniging 
(van de gehandicapte) een bijdrage terugvordert die berekend is op grond van een verde-
ling van de door (hem) ontvangen inkomsten tussen de bijdrage in zijn onderhoud en 'zijn 
zakgeld'; dat voormeld besluit het bedrag van de bijdrage voor het pleeggezin vaststelt (op 
950 BEF per  dag),  met  de  precisering dat  de  gehandicapte  een minimum-bedrag van 
5.785 BEF per maand voor zijn persoonlijke behoeften moet krijgen; (...) dat de huisves-
ting in een pleeggezin te dezen niet impliceert dat de lasten worden verdeeld en de bud-
getten van de verschillende,  onder hetzelfde dak wonende personen worden samenge-
bracht, maar wel dat (de gehandicapte) of te dezen de vereniging zonder winstoogmerk 
voor rekening van (die persoon) een maandelijks bedrag stort dat afhangt van het aantal 
dagen waaruit de maand bestaat, teneinde de betaling van de bijdrage in de kosten voor 
huisvesting (kost en inwoon) te verzekeren; dat de budgetten van het 'pleeg'gezin, ener-
zijds, en van de aldus opgevangen persoon, anderzijds, van elkaar gescheiden blijven, 
daar laatstgenoemde in zekere zin een forfaitaire bijdrage stort alsof de betrokkene in een 
hotel of pension verbleef; dat de samenwoning (van de tweede verweerder) en van zijn 
pleeggezin niet beantwoordt aan het begrip samenwoning dat in het sociaal zekerheids-
recht (...) niet alleen leven onder hetzelfde dak impliceert, doch ook een 'huishoudelijke 
gemeenschap' of een hoofdzakelijk economisch opgevatte samenvoeging van de middelen 
(...); dat aldus een verdeling van de huur of van de lasten leidt tot een werkelijke samen-
voeging van de middelen, terwijl uit de betaling van een maandelijkse geldsom tot dek-
king van de uitgaven voor kost en inwoon niet kan worden afgeleid dat de huishoudelijke 
aangelegen-heden gezamenlijk worden geregeld (...); dat aldus een in een pleeggezin ge-
plaatst persoon, die voor zijn verblijf een forfaitaire bijdrage stort die op grond van veror-
denende bepalingen van het Gewest wordt vastgesteld niet samenwoont met zijn gezin, 
maar door dat gezin gehuisvest wordt; dat hij dus zijn volkomen budgettaire zelfstandig-
heid behoudt (onder meer voor uitgaven voor kledij en ontspanning, terwijl hij geenszins 
moet bijdragen voor buitengewone uitgaven die verband houden met kost en inwoon) en 
als alleenstaande moet worden beschouwd zoals de eerste rechter terecht heeft beslist".

Grieven
Uit artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inko-

mensvervangende tegemoetkoming en de integratie-tegemoetkoming blijkt dat als samen-
wonende gerechtigde moet worden beschouwd de gerechtigde die niet behoort tot de cate-
gorie van gerechtigden met personen ten laste (dat zijn de gehuwde gerechtigden, die niet 
feitelijk noch van tafel en bed gescheiden zijn, de gerechtigden die een huishouden vor-
men of die ten minste één kind ten laste hebben), en evenmin tot die van de alleenstaande 
gerechtigden. Artikel 4, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit preciseert dat onder al-
leenstaande gerechtigde moet worden verstaan "de gerechtigde die alleen leeft". De ge-
handicapte die in een pleeggezin verblijft, leeft niet alleen. Hij kan dus niet worden be-
schouwd als een alleenstaande gerechtigde, maar hij kan slechts samenwonende gerech-
tigde zijn, indien hij geen personen ten laste heeft. Door aan de tweede verweerder de 
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hoedanigheid van alleenstaande toe te kennen op grond dat aan zijn pleeggezin een forfai-
tair bedrag wordt gestort tot dekking van zijn uitgaven voor kost en inwoon en dat hij dus 
zijn middelen niet bij die van het pleeggezin voegt voor de regeling van de huishoudelijke 
aangelegenheden, voegt het arrest aan de omschrijving van alleenstaande gerechtigde een 
bestanddeel toe dat niet vermeld wordt in artikel 4, tweede lid, 2° van voormeld konink-
lijk besluit van 6 juli 1987, waardoor het die bepaling schendt, alsook artikel 4, tweede 
lid, 3° van hetzelfde koninklijk besluit. Daaruit blijkt dat de gehandicapte behoort tot de 
categorie van samenwonende gerechtigden, aangezien hij, zoals met de tweede verweer-
der het geval was tijdens de gehele duur van zijn verblijf in een pleeggezin, niet alleen 
leeft en niemand ten laste heeft. Het arrest schendt bijgevolg bovendien artikel 6, §2, eer-
ste lid van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandi-
capten, door aan de tweede verweerder het bedrag aan uitkeringen te verlenen dat aan de 
categorie van alleenstaande gerechtigden wordt toegekend.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli 

1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming volgt dat als alleenstaande moet worden beschouwd de gerechtig-
de die alleen leeft en geen kinderen ten laste heeft; dat als alleenwonende gerech-
tigde moet worden beschouwd, degene die met een of meer personen onder het-
zelfde dak woont zonder een gemeenschappelijk huishouden met hen te vormen;

Overwegende dat uit de in het middel weergegeven vermeldingen van het ar-
rest  blijkt  dat  het  arbeidshof heeft  beslist  dat  de tweede verweerder geen ge-
meenschappelijk  huishouden vormde met  het  pleeggezin onder wiens dak hij 
leefde;

Dat het arbeidshof door die vermeldingen zijn beslissing waarbij de tweede 
verweerder als een alleenstaande gerechtigde wordt beschouwd naar recht ver-
antwoordt;

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

24 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 129

3° KAMER - 24 februari 2003

WERKLOOSHEID — BEDRAG - WERKNEMER MET GEZINSLAST - BLOED- OF 
AANVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN - VERVANGINGSINKOMSTEN - SAMENVOEGING - 
MAXIMUMBEDRAG.

De werkloze die bloed- of aanverwanten in de rechtopgaande lijn ten laste genomen heeft  
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wordt beschouwd als een werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110, §1, eerste  
lid, 2°, c van het koninklijk besluit van 25 november 1991, wanneer de samengevoegde  
bruto  bedragen  van  de  pensioenen  en  voordelen  waarop  al  die  personen  ten  laste 
aanspraak kunnen maken niet één van de twee maximumbedragen te boven gaan die bij  
artikel 62, derde lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991 zijn vastgesteld  
volgens hun graad van zelfredzaamheid. (Art. 65, §3, 110, §1, eerste lid, 2°, c en 114, §3 
Werkloosheidsbesluit 1991; art. 61, tweede lid, 1° en 62, derde lid M.B. 26 nov. 1991)

(R.V.A. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0141.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 mei 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Pamentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 110, §1, eerste lid, 2°, c) en 114, inzonderheid §3 van het koninklijk be-

sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 61, tweede lid, 1°, en 62, derde lid van het ministerieel besluit van 26 no-

vember 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (voor-
noemd artikel 62, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juli 1993).

Aangevochten beslissingen en redenen 
Sedert 28 oktober 1993 ontving verweerder werkloosheidsuitkeringen tegen het tarief 

voor werknemers met gezinslast op grond van zijn jaarlijkse aangiften betreffende de sa-
menstelling van zijn gezin volgens welke hij alleen woonde met zijn moeder, die een Bel-
gisch pensioen van 20.000 BEF per maand ontving. Hij had echter niet vermeld dat zij 
ook een Spaans pensioen kreeg en evenmin dat hij samenwoonde met zijn grootmoeder, 
die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en een aanvullende toelage bij het gewaar-
borgd inkomen kreeg; bij de op 16 mei 1997 ter kennis gebrachte beslissing had de direc-
teur van het werkloosheidsbureau verweerder uitgesloten van uitkeringen tegen het tarief 
voor werknemers met gezinslast, beslist hem het tarief voor samenwonende werknemers 
toe te kennen, hem bij wijze van sanctie gedurende 20 weken van uitkering uit te sluiten 
en de ten onrechte ontvangen uitkeringen terug te vorderen, met dien verstande evenwel 
dat die terugvordering beperkt werd tot het tijdvak vanaf 1 april 1994; het bestreden arrest 
doet die beslissing teniet op de volgende gronden: "uit een eerste lezing van de tekst (van 
artikel 62, derde lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toe-
passingsregelen van de werkloosheids-reglementering) volgt dat de werkloze, wanneer hij 
een niet gehandicapte bloedverwant in de opgaande lijn ten laste genomen heeft, recht 
heeft op het tarief voor gezinshoofden, voor zover de samengevoegde pensioenen van de 
bloedverwant in de opgaande lijn het maximumbedrag van 10.171 BEF per maand (te in-
dexeren bedrag) niet overschrijdt. Hij heeft eveneens recht op het tarief voor gezinshoof-
den, indien hij een gehandicapte bloedverwant in de opgaande lijn ten laste heeft genomen 
wiens samengevoegde pensioenen en/of uitkeringen het bedrag van 17.161 BEF niet over-
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schrijdt. Het feit dat het maximumbedrag verschilt naargelang de bloedverwant in de op-
gaande lijn al dan niet gehandicapt is bevestigt dat het de ten laste neming is die becijferd 
wordt, daar de last van een gehandicapte in beginsel zwaarder is dan die van een valide 
persoon. Aangezien volgens artikel 62 de bloedverwant in de opgaande lijn ten laste is 
van de werkloze wanneer zijn vervangingsinkomsten lager zijn dan een maximumbedrag 
dat varieert naargelang die bloedverwant in de opgaande lijn al dan niet gehandicapt is, 
dient te worden aangenomen dat de minister een last in cijfers heeft willen becijferen zo-
dat, wanneer de werkloze twee bloedverwanten in de recht opgaande lijn ten laste neemt 
van wie één gehandicapt is, er rekening dient te worden gehouden met de som van de ver-
vangingsinkomsten van die twee bloedverwanten in de opgaande lijn en er moet worden 
nagegaan of dat bedrag al dan niet lager is dan de som van de maximumbedragen die de 
last van ieder apart aangeven. Aangezien de som van de vervangingsinkomsten van beide 
bloedverwanten in de opgaande lijn gedurende de gehele in aanmerking genomen periode 
niet meer heeft bedragen dan de som van de maximumbedragen die de last van ieder af-
zonderlijk aangeven, dienen alle beschikkingen van de beslissing waartegen een voorzie-
ning is ingesteld te worden vernietigd". 

Grieven
Artikel 110, §1, eerste lid, 2°, c) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-

dende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat onder werknemer met gezinslast onder 
meer wordt verstaan de werknemer die niet samenwoont met een echtgenoot doch uitslui-
tend met een of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over 
beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken. Artikel 62, derde lid van voormeld 
ministerieel besluit van 26 november 1991 bepaalt dat voor de toepassing van deze bepa-
ling van het koninklijk besluit van 25 november 1991 niet als vervangingsinkomens wor-
den beschouwd de pensioenen en voordelen waarop de bloed- of aanverwant in de recht 
opgaande lijn die de werkloze ten laste heeft genomen, aanspraak kan maken,"indien het 
totale bruto bedrag, in voorkomend geval samengevoegd, 10.171 BEF per maand niet 
overschrijdt". Dit bedrag wordt voor sommige gehandicapten gebracht op 17.161 BEF per 
maand.

Uit het derde lid van artikel 62 blijkt dat voor de toepassing ervan de inkomsten en 
voordelen van alle bloedverwanten in de opgaande lijn, indien er meerdere zijn, moeten 
worden samengevoegd en dat moet worden nagegaan of het aldus verkregen totaalbedrag 
lager blijft dan het aangegeven maximumbedrag, maar dat één enkel maximumbedrag is 
bepaald en dat een apart maximumbedrag voor iedere bloedverwant in de opgaande lijn 
afzonderlijk uitgesloten is.

Door het tegendeel te beslissen, schendt het arrest de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen, inzonderheid artikel 62, derde lid van voormeld ministerieel besluit van 26 
november 1991.

IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende dat, krachtens artikel 110, §1, eerste lid, 2°, c) van het konink-

lijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, 
onder werknemer met gezinslast wordt verstaan de werknemer die niet samen-
woont met een echtgenoot doch uitsluitend samenwoont met een of meerdere 
bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroeps-, noch 
over vervangingsinkomens beschikken;

Dat artikel 61, tweede lid, 1° van het ministerieel besluit van 26 november 
1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheids-reglementering pre-
ciseert dat onder vervangingsinkomen wordt verstaan, voor zover een bepaald 
bedrag niet wordt overschreden, de ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overle-
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vingspensioenen en de andere als dusdanig geldende voordelen in de zin van ar-
tikel 65, §3 van voormeld koninklijk besluit;

Dat artikel 62, derde lid van dat ministerieel besluit evenwel bepaalt dat de 
pensioenen en voordelen, waarop de bloed- of aanverwanten in de recht opgaan-
de lijn die de werkloze ten laste heeft genomen, aanspraak kunnen maken, niet 
als vervangingsinkomens worden beschouwd, indien het totale bruto bedrag, in 
voorkomend geval samengevoegd, 10.171 BEF per maand niet overschrijdt. Dat 
bedrag wordt op 17.161 BEF per maand gebracht indien de werkloze een bloed- 
of aanverwant in de directe lijn ten laste heeft genomen wiens volledig of gedeel-
telijk gebrek aan zelfredzaamheid hij bewezen heeft, zoals in het artikel wordt 
gepreciseerd;

Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat de werkloze die bloed- of aan-
verwanten in de recht opgaande lijn ten laste heeft genomen als een werknemer 
met gezinslast wordt beschouwd in de zin van artikel 110, §1, eerste lid, 2°, c) 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, indien de samengevoegde bru-
to bedragen van de pensioenen en voordelen waarop al die personen ten laste 
aanspraak maken niet  hoger liggen dan één van twee maximumbedragen, die 
naargelang van hun graad van zelfredzaamheid bepaald zijn in artikel 62, derde 
lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991;

Overwegende dat het arrest de beslissing van eiser waarbij verweerder de hoe-
danigheid van werknemer met gezinslast was ontzegd tenietdoet op grond dat de 
som van de vervangingsinkomens van de beide,  door hem ten laste genomen 
bloedverwanten in de opgaande lijn de som van de toepasselijke maximumbedra-
gen niet overschrijdt;

Dat het aldus de in het middel vermelde wettelijke bepalingen 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;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei-

ser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

24 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 130

3° KAMER - 24 februari 2003
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CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GEWIJZIGDE WET.

Een middel dat een artikel van een wet waarvan de tekst gewijzigd is door een latere wet  
als geschonden aanwijst, verwijst naar het artikel zoals het gewijzigd is1.

(D. T. R.V.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0156.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd. 
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31, inzonderheid tweede lid, 2°, en 3°, 271, inzonderheid 1° en 273, in-

zonderheid 1° van het koninklijk besluit van 10 april 1992 tot coördinatie van de wettelij-
ke bepalingen inzake inkomstenbelastingen houdende het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992; 

- de artikelen 44 en 46, inzonderheid §1, 5° van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissingen en redenen 
Het bestreden arrest verwerpt, met bevestiging van het op 21 januari 2000 door de Ar-

beidsrechtbank te Charleroi gewezen vonnis, de voorziening die eiser had ingesteld tegen 
de administratieve beslissing van 8 oktober 1993 van de directeur van het gewestelijk 
werkloosheidsbureau te Charleroi waarbij hij voor de periode van 14 april 1993 tot 30 
april 1998 uitgesloten wordt van het recht op werkloosheidsuitkeringen, daar eiser voor 
dat tijdvak een vergoeding had ontvangen van zijn werkgever, ook al was die bestempeld 
als vergoeding voor morele schade, en eiser dus niet kon worden geacht gedurende die pe-
riode geen loon te hebben ontvangen, en waarbij bijgevolg de door eiser van 14 april 1993 
tot 10 oktober 1993 ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd.

Het arrest, dat vaststelt, zonder nochtans aan die vaststellingen enig gevolg te verbin-
den, a) dat eiser vrijwillig afstand gedaan heeft van het door hem uitgeoefende mandaat 
van personeelsafgevaardigde, b) dat het beroepen vonnis, ook al "legt het voornamelijk de 
nadruk op het feit dat de toegekende vergoeding overeenkomt met die welke (aan eiser) 
had moeten worden toegekend", indien hij geen afstand had gedaan van dat mandaat, niet-
temin erop wijst dat die vergoeding een loon is", en c) dat eiser in een vorig geding een 
standpunt verdedigde dat in strijd was met zijn huidig standpunt, namelijk dat de vergoe-
ding die hem werd betaald, een "vergoeding voor morele schade" was, beslist dat eiser ge-
durende het voornoemde tijdvak geen recht had op werkloosheidsuitkeringen op grond dat 
tussen de partijen is overeengekomen dat op de litigieuze vergoeding "bedrijfsvoorheffing 

1 Cass., 10 april 1987, ver. k., A.R. 5590-5619, nr. 477, met concl. adv.-gen. VELU, in  A.C. 1987; 
9 juni 1997, A.R. S.96.0079F, nr. 263. 
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zou worden geheven, dat dit daadwerkelijk gebeurde en dat die beslissing definitief is". 
Het voegt eraan toe "dat die heffing op de bedoelde vergoeding, die door de wil van de 
partijen zelf vaststond vanaf de sluiting van de overeenkomst, aan die vergoeding noodza-
kelijk het karakter van een loon en niet van een vergoeding wegens morele schade ver-
leent", en het wijst er tevens op dat de heffing op de vergoeding "definitief is".

Grieven 
Enerzijds bepaalt artikel 31, inzonderheid 2° en 3° van het Wetboek van de Inkomsten-

belastingen 1992 dat "de voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding 
van het uitoefenen van de beroepswerk-zaamheid" en "de vergoedingen verkregen uit 
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een ar-
beidsovereenkomst" onderworpen zijn aan de inkomstenbelastingen, en is bijgevolg de 
werkgever die het voordeel toekent of de vergoeding betaalt verplicht de bedrijfs-voorhef-
fing te betalen overeenkomstig de artikelen 271, 1°, en 273, 1° van dat wetboek, ongeacht 
overigens de aard van die vergoeding en zelfs als ze bestempeld is als "vergoeding we-
gens morele schade". 

Anderzijds bepaalt artikel 46, § 1, 5° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
dat "de vergoeding wegens morele schade" die aan de werknemer wordt betaald uit hoof-
de van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet wordt gelijkgesteld met een loon 
waardoor hij zijn werkloosheidsuitkeringen zou verliezen gedurende de door de vergoe-
ding gedekte periode; die tekst omschrijft niet wat onder "morele schade" moet worden 
verstaan.

Het arrest heeft dus niet op grond van de enkele omstandigheid dat de litigieuze vergoe-
ding met het akkoord van de partijen is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing kunnen 
beslissen dat zij geen "vergoeding wegens morele schade" was als bedoeld in artikel 46, 
§1, 5° van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en het heeft bijgevolg de voor-
ziening van eiser niet kunnen verwerpen.

IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende dat een middel, dat als geschonden aanwijst een wettelijke bepa-

ling waarvan de tekst is gewijzigd door een latere wettelijke bepaling, verwijst 
naar het artikel, zoals het is gewijzigd;

Overwegende dat het middel aan het arrest verwijt dat het de vergoeding die 
aan eiser is betaald uit hoofde van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst 
niet aanmerkt als een vergoeding wegens morele schade en dat het aldus artikel 
46, §1, 5° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering schendt;

Dat  het  middel  verklaart  dat  die  bepaling niet  preciseert  wat onder morele 
schade moet worden verstaan en betoogt dat het arrest uit de enkele omstandig-
heid dat de litigieuze vergoeding onderworpen was aan bedrijfs-voorheffing niet 
heeft kunnen afleiden dat zij geen vergoeding wegens morele schade was;

Overwegende dat voornoemd artikel 46, §1, onder meer is gewijzigd door een 
koninklijk besluit van 9 maart 1999 waarvan artikel 1, A, de tekst van het eerste 
lid, 5°, heeft gewijzigd; dat het middel gegrond is op wat van de tekst van de 
vroegere bepaling van kracht is gebleven; 

Dat artikel 1, B van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 evenwel in voor-
meld artikel 46, §1, een derde lid heeft ingevoegd naar luid waarvan voor de toe-
passing van het eerste lid, 5°, als een vergoeding voor morele schade wordt be-
schouwd, de vergoeding toegekend ter compensatie van de extra-patrimoniale 
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schade die het gevolg is van een foutief gedrag in hoofde van de gewezen werk-
gever, en die dus niet in de plaats kan treden van de voordelen toegekend in het 
kader van een normale ontslagregeling;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

verweerder in de kosten.

24 februari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 131

2° KAMER - 25 februari 2003

GEMEENTE - AKTEN VAN DE GEMEENTERAAD, VAN HET COLLEGE EN 
VAN DE BURGEMEESTER - VERBINDEND KARAKTER - VOORWAARDE.

Uit de artikelen 112, eerste lid, 114, eerste lid en 119, vierde lid Nieuwe Gemeentewet volgt  
dat het verbindend karakter van de in artikel 112 bedoelde akten, m.n., de akten van de  
gemeenteraad,  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  en  van  de 
burgemeester,  enkel het gevolg is van de in artikel  112 bepaalde bekendmaking. De  
aantekening en de inschrijving van de akten in het register bepaald in artikel 1 K.B. 14 
oktober 1991 tot invoering van artikel 114, tweede lid Nieuwe Gemeentewet zijn geen 
voorwaarde voor het verbindend karakter van de bedoelde akten; zij betreffen enkel het  
bewijs van de bekendmaking. (Artt. 112, 114 en 119 Nieuwe Gemeentewet)

(G.)

ARREST

(A.R. P.02.0625.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 maart 2002 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift drie middelen voor. Dit verzoekschrift is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
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A. Onderzoek van de middelen
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 112, eerste lid Nieuwe Gemeentewet, bepaalt dat de 

akten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van 
de burgemeester door laatstgenoemde bekendgemaakt worden door middel van 
een aanplakbrief;

Overwegende dat artikel 114, eerste lid van dezelfde wet bepaalt dat de akten 
bedoeld in artikel 112 verbindend zijn de vijfde dag volgend op de dag van de 
bekendmaking door aanplakbrief, behalve wanneer zij het anders bepalen;

Dat, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, de bekendmaking en de da-
tum van bekendmaking van deze reglementen moeten blijken uit de aantekening 
in een speciaal daartoe gehouden register op de bij koninklijk besluit bepaalde 
wijze; dat krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 die 
bekendmaking en die datum van bekendmaking moeten blijken uit de aanteke-
ning in een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register;

Overwegende dat artikel 119, vierde lid Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat een 
afschrift van de gemeentelijke reglementen en de politieverordeningen dadelijk 
toegezonden wordt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die 
van de politierechtbank, waar zij in een daartoe bestemd register worden inge-
schreven;

Overwegende dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het verbindend 
karakter van de in artikel 112 Nieuwe Gemeentewet bedoelde akten enkel het ge-
volg is van de in dit artikel bepaalde bekendmaking;

Dat daarentegen de aantekening van die akten in het register bepaald in artikel 
1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot uitvoering van artikel 114, 
tweede lid Nieuwe Gemeentewet slechts het bewijs van de bekendmaking be-
treft; dat die aantekening en de inschrijving van die akten in het daartoe bestemd 
register van de rechtbank van eerste aanleg bedoeld in artikel 119 van die wet, 
geen voorwaarde zijn voor het verbindend karakter van de bedoelde akten; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat uit de neergelegde stukken 

blijkt dat het door eiser overtreden gemeentereglement werd aangeplakt en aldus 
oordeelt dat het bewijs van de regelmatige bekendmaking van dit reglement gele-
verd is;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat het middel niet preciseert welke de feite-

lijke vaststellingen van het bestreden vonnis zijn waaruit de appèlrechters niet 
wettig hebben kunnen afleiden dat het bewijs van de geldige bekendmaking van 
het gemeentereglement voorligt;

Dat het middel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

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

25 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. H. Vanheusden, Turnhout.

Nr. 132

2° KAMER - 25 februari 2003

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - GELDBOETE - AARD.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - ONWETTIGHEID VAN EEN BESTANDDEEL VAN DE STRAF - GEVOLG OP 
DE SCHULDIGVERKLARING.

1º De geldboete is altijd een minder zware straf dan de gevangenisstraf. (Art. 62 Sw.)

2º Hoewel de onwettigheid van een van de bestanddelen van de straf  de gehele straf  
onwettig maakt, tast de onwettigheid van de straf de wettigheid van de schuldigverklaring  
niet aan1. (Art. 195 Sv.)

(H. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0672.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 28 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat eisers memorie die buiten de termijn van artikel 420bis Wet-

boek van Strafvordering is ingediend, niet ontvankelijk is;

1 Cass., 8 febr. 2000, nr. 98, en de conclusie van eerste advocaat-generaal DU JARDIN.
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B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikelen 63, 65, 442bis en 526 van het Strafwetboek.
Overwegende dat krachtens de in artikel 65 van het Strafwetboek vastgelegde 

regel, de feitenrechter slechts één straf, de zwaarste, mag opleggen, wanneer hij, 
in feite, vaststelt dat verscheidene misdrijven onderling verbonden zijn door één 
opzet;

Overwegende dat, krachtens artikel 63 van het Strafwetboek, de zwaarste ge-
vangenisstraf  de  langstdurende  is,  aangezien  de  wet  de  geldboete  altijd  be-
schouwt als een minder zware straf dan de gevangenisstraf;

Overwegende dat van beide lastens eiser aangehouden telastleggingen artikel 
442bis van het Strafwetboek in de zwaarste straf voorziet, namelijk een gevange-
nisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en een geldboete van vijftig frank tot 
driehonderd frank of met een van die straffen alleen;

Overwegende dat de appèlrechters, na te hebben vastgesteld dat de misdrijven 
belaging (artikel 442bis Strafwetboek - telastlegging A) en vernieling van voor-
werpen die tot algemeen nut bestemd zijn (artikel 526 Strafwetboek - telastleg-
ging B) verbonden zijn door een zelfde opzet, eiser veroordelen tot een hoofdge-
vangenisstraf van twee maanden, met uitstel  van tenuitvoerlegging gedurende 
een termijn van drie jaar, en tot een geldboete van 400 frank, verhoogd met 1990 
decimes, en aldus vastgesteld op 1.983,15 euro;

Dat zij aldus eiser veroordelen tot een geldboete die hoger is dan deze, bepaald 
in artikel 442bis Strafwetboek;

Dat de onwettigheid van één van de bestanddelen van de enige straf, de gehele 
straf onwettig maakt;

Overwegende dat de onwettigheid van de straf de wettigheid van de schuldig-
verklaring niet aantast;

En overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, 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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, rechtdoende op de strafvorde-

ring, ten laste van eiser straf uitspreekt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten en laat de overige kosten ten las-

te van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

25 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-
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generaal – Advocaat: mr. M. Doutreluingne, Kortrijk.

Nr. 133

2° KAMER - 25 februari 2003

MISDRIJF — ALLERLEI - VERDUISTERING VAN VOORWERPEN WAAROP BESLAG IS GEDAAN - 
VOORWAARDE.

De permanente controle zoals bepaald in artikel 8 Hormonenwet, is, ongeacht de gebruikte 
terminologie,  de loutere voortzetting van de voorlopige inbeslagneming, niet  alleen in  
geval van positief resultaat maar ook in geval van negatief resultaat, zolang niet voldaan 
is aan de analysekosten; deze permanente controle is aldus, net zoals de voorlopige of  
de definitieve inbeslagneming, een beslag waarop de bepalingen van artikel 507, eerste 
lid, Strafwetboek van toepassing zijn. (Art. 507 Sw.)

(V. en A.)

ARREST

(A.R. P.02.0674.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 27 maart 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser E. V. R. stelt in een memorie twee middelen voor.
De eiser L. A. stelt in een memorie drie middelen voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van E. V. R.
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 507, eerste lid Strafwetboek, strafbaar is, 

de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem beslag is gedaan, in zijn 
belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken;

Overwegende dat krachtens artikel 8 van de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrener-
gische of productie-stimulerende werking (Hormonenwet), zoals het van toepas-
sing was op het ogenblik van de bewuste inbeslagneming: 

-de in artikel 6 bedoelde ambtenaren bij het bestaan van aanwijzingen dat stof-
fen bedoeld in de artikelen 3 en 4 werden toegediend met overtreding van de be-
palingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, alle dieren die vet-
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gemest worden op het bedrijf, voorlopig in beslag nemen met het oog op het ne-
men van monsters;

-wanneer er minstens één dier van de voorlopig in beslag genomen veestapel 
positief bevonden wordt, alle voorlopig in beslag genomen dieren onder perma-
nente controle worden geplaatst met het oog op het nemen van monsters van alle 
reeds eerder in voorlopig beslag genomen dieren die nog niet werden bemon-
sterd;

-de permanente controle in geval van negatief resultaat wordt opgeheven voor 
zover alle kosten, bedoeld in dit artikel, betaald zijn door de eigenaar of in geval 
van positief resultaat wordt omgezet in een definitieve inbeslagneming;

Overwegende dat het beslag in strafzaken een voorlopige dwangmaatregel is 
waardoor de bevoegde overheid, krachtens de wet en naar aanleiding van een 
misdrijf, een zaak onttrekt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar of de 
bezitter en, met het oog op de waarheidsvinding, de verbeurdverklaring, de te-
ruggave of ter beveiliging van civielrechtelijke belangen, haar, in de regel, onder 
zich neemt;

Overwegende dat de permanente controle, zoals bepaald in artikel 8 Hormo-
nenwet, ongeacht de gebruikte terminologie, de loutere voortzetting is van de 
voorlopige inbeslagneming niet alleen in geval van positief resultaat maar ook 
ingeval van negatief resultaat zolang niet niet voldaan is aan de analysekosten; 
dat deze permanente controle aldus, net zoals de voorlopige of de definitieve in-
beslagneming, een beslag is  waarop de bepalingen van artikel  507, eerste  lid 
Strafwetboek van toepassing zijn;

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

25 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-
generaal – Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 134

2° KAMER - 25 februari 2003

MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - 
VOORTGEZET MISDRIJF - VALSHEID IN GESCHRIFTE - NEERLEGGING VAN VALS STUK TER GRIFFIE.

Bij de neerlegging van een van valsheid verdacht stuk door de gerechtelijke politie ter griffie  
van de correctionele rechtbank is geen bedrieglijk opzet of oogmerk bij de dader van de 
valsheid of de gebruiker van het valse stuk aanwezig; de strafrechter kan op grond van  
die neerlegging niet  wettig oordelen dat de telastleggingen tot  op de datum daarvan,  
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werden voortgezet. (Art. 197 Sw.)

(V. T. Verzekeringsmakelaar J. Van Breda & C° e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1363.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het alle beschikkingen van het arrest, op 18 

september 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele 
kamer, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk gebied, behoudens deze 
voor de feiten waarvoor hij wordt vrijgesproken.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin 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. Afstand
Overwegende dat Mr. Alain De Nauw, advocaat bij de balie te Brussel, ver-

klaart namens eiser zonder berusting gedeeltelijk afstand te doen van het cassa-
tieberoep "in de mate dat de uitspraak werd gewezen bij verstek ten aanzien van 
de burgerlijke partij B.V.B.A. Kiptrans in vereffening, voorheen B.V.B.A. De 
Block gebroeders en het bestreden arrest nog niet is betekend geworden".

Dat, gelet op de uit te spreken cassatie, de afstand niet dient te worden ver-
leend;

B. Onderzoek van het middel
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest een aantal van de eiser ten laste gelegde misdrij-

ven, namelijk A. I, bepaalde valsheden in geschrifte en gebruik met de bedoeling 
bepaalde van de onder B.I. omschreven oplichtingen te plegen, A.II.b, valsheid 
in geschrifte en gebruik met de bedoeling de onder B.II.b omschreven oplichting 
te plegen, en B.I en B.II.b, de bedoelde oplichtingen, bewezen verklaart met de 
plaats- en tijdsbepaling en de bewoordingen van de oorspronkelijke dagvaarding 
voor  de  correctionele  rechtbank,  en  voor  de  vermengde  feiten  één  straf  uit-
spreekt;

Overwegende dat de kop van het arrest "op strafgebied", overweegt: "dat de 
feiten der telastleggingen, zo bewezen, de opeenvolgende en voortgezette uitvoe-
ring zijn van een zelfde misdadig opzet, zodat de verjaring van de strafvordering 
pas begint te lopen van het laatste feit, nl. 6 maart 1995; dat de vanaf dan lopen-
de vijfjarige verjaringstermijn regelmatig werd gestuit door de opdracht tot dags-
telling dd. 15 februari 2000; dat derhalve de strafvordering nog niet is verjaard";

Overwegende dat de wetsomschrijving van de telastlegging A.I vermeldt: "het 
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misdrijf voortgezet zijnde door het bestendig gebruik van de valse stukken O.S. 
2392/95 en 2393/95"; dat uit de vermelde staten blijkt dat de van valsheid ver-
dachte stukken op 6 maart 1995 door de gerechtelijke politie ter griffie van de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen werden neergelegd;

Overwegende dat de wetsomschrijving van de telastlegging B vermeldt: "het 
laatste feit gepleegd zijnde op 18 november 1992, de verjaring van de strafvorde-
ring gestuit zijnde door rechtsgeldige daden van onderzoek of van vervolging, nl. 
door p.v. van de gerechtelijke politie te Antwerpen dd. 22 oktober 1996 (stuk 
34a)";

Overwegende dat strafbaar gebruik van valsheid onder meer een bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden vereist;

Overwegende dat bij de neerlegging van een van valsheid verdacht stuk door 
de gerechtelijke politie ter griffie van de correctionele rechtbank geen dergelijk 
opzet of oogmerk bij de dader van de valsheid of de gebruiker van het valse stuk 
aanwezig is; dat derhalve de appèlrechters op grond van de neerlegging niet wet-
tig konden oordelen dat de telastleggingen tot op de datum daarvan, hier 6 maart 
1995, werden voortgezet;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het eerste onderdeel dat niet tot cassatie zonder verwijzing 

kan leiden, geen antwoord meer behoeft;
C. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering de 

vernietiging meebrengt van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die er het gevolg van zijn;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

25 februari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. A. De Nauw, Brussel.

Nr. 135

2° KAMER - 26 februari 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
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- REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOEZICHT - VERPLICHTING.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT - VERPLICHTING.

1º en 2° Het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens art. 235bis, §§1 
en 2 Sv., op de regelmatigheid van de rechtspleging moet houden, is alleen facultatief als 
het ambtshalve wordt verricht; wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door een 
partij verzocht wordt om dat toezicht te houden, moet zij dat doen1. (Art. 235bis, §§1 en 2 
Sv.)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0074.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie,  waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling, krach-

tens artikel 235bis, §§ 1 en 2 van het Wetboek van Strafvordering, op de regel-
matigheid van de rechtspleging moet houden, alleen facultatief is als het ambts-
halve wordt verricht; dat de kamer van inbeschuldigingstelling dat toezicht moet 
houden, wanneer ze door een partij daartoe verzocht wordt;

Overwegende dat eiseres, in een voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
genomen conclusie, de regelmatigheid heeft betwist van een onderzoekshande-
ling met betrekking tot haar goederen, te dezen een inbeslagneming van vier, in 
haar naam geopende bankrekeningen;

Dat eiseres die onregelmatigheid afleidt uit de omstandigheid dat verschillende 
van de in beslag genomen rekeningen, volgens haar, niet waren vermeld in de 
vordering van de onderzoeksrechter, zodat de bankinstelling, door ze allemaal in 
beslag te nemen, de bewoordingen van de vordering te buiten is gegaan;

Overwegende dat het arrest, wat dat betreft, zowel met bevestiging van de be-
roepen beschikking als door eigen gronden, alleen vermeldt "dat de analyse van 
de in het verzoekschrift bedoelde rekeningen nog niet is beëindigd; dat uit ver-
schillende gegevens van het dossier kan worden afgeleid dat het daarop gestorte 
geld voortkomt uit meerdere misdrijven", en dat de opheffing van het beslag niet 

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.
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kan worden toegekend, "aangezien de wet de teruggave of de verbeurdverklaring 
van de betrokken goederen voorschrijft";

Overwegende  dat  de  appèlrechters,  door  die  overwegingen,  geen  uitspraak 
doen over het door eiseres opgeworpen geschil inzake de inbeslagneming van 
een aantal van haar rekeningen;

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 zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstel-

ling van het Hof van Beroep te Luik.

26 februari 2003 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Delbouille, Luik.

Nr. 136

1° KAMER - 27 februari 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - ONDERHANDS 
BILJET - KOOPMAN.

2º VERBINTENIS - GELDIGHEID - OORZAAK - NIET UITGEDRUKTE OORZAAK - BESTAAN OF 
GEOORLOOFD KARAKTER - BEWIJSLAST.

1º Een schuldbekentenis die ondertekend is door twee personen waarvan één koopman is,  
en die niet beantwoordt aan de vereisten van art. 1326, eerste lid B.W., is tegenover de  
ondertekenaar  die  koopman  is  een  volwaardig  schriftelijk  bewijs  van  de  aangegane 
verbintenis1. (Art. 1326 B.W.)

2º Wanneer in een schuldbekentenis de oorzaak niet is uitgedrukt moet de schuldenaar die  
het  bestaan  of  het  geoorloofd  karakter  van  de  oorzaak  van  de  verbintenis  betwist,  
daarvan het bewijs leveren2. (Art. 1132 B.W.)

(S. T. S.)

ARREST

(A.R. C.01.0062.N)

1 F. LAURENT, Principes de droit civil, XIX, 1876, nr. 264.
2 Zie Cass., 17 mei 1991, A.R. 7266, nr. 480; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 
Bruylant 1964, nr. 484 en 490; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht 
van rechtspraak (1981-92) Verbintenissenrecht",  T.P.R.  1994, (171) nr. 154; P. VAN OMMESLAGHE, 
"Examen de jurisprudence (1974-1982) Les obligations", R.C.J.B. 1986, (33) nr. 34.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 april 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1132, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, dit laatste artikel in zijn 

versie voor de inwerkingtreding van de wet van 20 oktober 2000;
- de artikelen 1326, 1347 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 
(...)
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest wijst het hof van beroep eisers vordering, ertoe strekkende ver-

weerder en zijn echtgenote G.V.S. te horen veroordelen tot betaling van 800.000 BEF, 
meer conventionele intrest aan 8 pct. per jaar vanaf 1 februari 1993 en gerechtelijke in-
trest, als ongegrond af en verwijst hem in de kosten van beide instanties.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende gronden (arrest, pp. 2-3):
"De schuldbekentenis dd. 1 augustus 1989, ondertekend door (verweerder en zijn echt-

genote), beantwoordt niet aan de vereisten van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek, 
alhoewel deze vormvereisten dienen te worden nageleefd vermits één van de onderteke-
naars (G.V.S.) geen handelaar was.

Dit belet echter niet dat zij geldt als een begin van bewijs door geschrift (cf. art. 1347 
B.W.).

Evenmin is in de akte de oorzaak van de beweerde schuldvordering van (eiser) uitge-
drukt.

Weliswaar wordt de verbintenis, waarvan de oorzaak niet is uitgedrukt, vermoed een 
werkelijke en geoorloofde oorzaak te hebben; het behoort aan de schuldenaar te bewijzen 
dat de oorzaak ontbreekt, vals of ongeoorloofd is, terwijl de feitenrechter desgevallend 
moet onderzoeken of er toch geen oorzaak is en welke deze is.

Nu (eiser) zijn rechtsvordering uitdrukkelijk steunt op een lening, dient niet verder on-
derzocht of de oorzaak van de schuldbekentenis eventueel een andere zou kunnen zijn dan 
een lening.

(Eiser) dient echter de aangevoerde lening - oorzaak van zijn rechtsvordering - vol-
waardig te bewijzen (cf. art. 1315, al. 1 B.W.).

Voormelde wetsbepaling geldt onverkort ook al wordt de bewijslast voor (eiser) verge-
makkelijkt (cf. supra).

(Eiser) laat echter na te bewijzen dat het te deze om een lening gaat.
Zelfs de overhandiging van de gelden, die essentieel is voor het (tot) stand komen van 

de leningsovereenkomst, wordt niet bewezen.
Het leningscontract is immers een zakelijk contract dat slechts tot stand komt door de 

overhandiging van de gelden aan de schuldenaar of door diens voorafgaandelijke inbezit-
stelling.
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Voorafgaandelijk kan er hoogstens sprake zijn van een leningsbelofte.
In de gegeven omstandigheden wordt door (eiser) de lening waarop hij zich beroept, 

niet te genoege van recht bewezen.
Zijn vordering is derhalve ongegrond.
Een persoonlijke verschijning van partijen komt overbodig voor.
Zonder zich daaromtrent definitief te willen uitspreken omdat zulks de perken van hui-

dig geding overschrijdt, meent het (hof van beroep) toch te mogen laten opmerken dat het 
er minstens de schijn van heeft dat (eiser), door het opstellen van de schuldbekentenis, 
mogelijk zijn rechten in de nalatenschap van zijn moeder heeft willen veilig stellen, het-
geen een ongeoorloofde overeenkomst over een nog niet opengevallen nalatenschap zou 
uitmaken.

(Verweerder en zijn echtgenote) hadden het immers klaarblijkelijk financieel zeer lastig 
en dienden o.m. bij moeder M.V.D.B. leningen aan te gaan, waaronder op 24 november 
1987 een lening van 800.000 BEF (cf. st. 2bis bundel (verweerder en zijn echtgenote)), 
zijnde precies het bedrag van de schuldvordering waarop de huidige rechtsvordering van 
(eiser) gesteund is. Op voormeld stuk 2bis is dan nog geschreven door moeder V.D.B.: 
'Dit is geld voor R. (eiser) en A. (zuster van partijen)'.

Er zijn overigens nog andere geschriften waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat (ver-
weerder en zijn echtgenote) nog andere bedragen van moeder ontleend hebben en dat 
moeder V.D.B. deze bedragen wilde toebedelen aan haar andere kinderen, waaronder (ei-
ser).

Dit zijn echter aangelegenheden die eventueel later zullen moeten beslecht worden bij 
de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap, die tussen de ouders van partijen 
bestaan heeft en van diens nalatenschappen".

Grieven
1.1. Algemeen
Het hof van beroep laat zijn beslissing op twee gronden steunen.
Het stelt vooreerst vast dat de van verweerder en zijn echtgenote uitgaande schuldbe-

kentenis, die niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 1326 van het Burgerlijk Wet-
boek, slechts een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van het Bur-
gerlijk Wetboek oplevert (arrest, p. 2, nr. 2, eerste twee alinea's).

Het beslist vervolgens dat eiser het bestaan van een lening als oorzaak van de door ver-
weerder  en zijn  echtgenote  aangegane schuldbekentenis  volwaardig dient  te  bewijzen, 
doch hij in deze bewijslast faalt (arrest, p. 2, nr. 2, derde en volgende alinea's en p. 3, eer-
ste twee alinea's).

Het hof van beroep voegt aan dit tweede motief nog toe dat de schijn bestaat dat de 
schuldbekentenis werd opgesteld in het kader van een ongeoorloofde overeenkomst over 
een nog niet opengevallen nalatenschap en eiser mogelijk zijn rechten in de nalatenschap 
van zijn moeder heeft willen veilig stellen (arrest, p. 3 vierde en volgende alinea's).

Deze laatste overwegingen maken evenwel geen "beslissing" van het hof van beroep 
uit, nu het hof hierbij uitdrukkelijk stelt dat het zich daaromtrent niet definitief wil uit-
spreken (arrest, p. 3, vierde alinea) en dit een aangelegenheid betreft die eventueel later 
zal moeten worden beslecht bij de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap 
die tussen de ouders van partijen heeft bestaan en van diens nalatenschappen (arrest, p. 3, 
zevende alinea).

1.2. Eerste onderdeel
Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegen-

over de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, moet 
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krachtens het eerste lid van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek, geheel geschreven 
zijn met de hand van de ondertekenaar of moet tenminste, benevens zijn handtekening, 
met de hand een goed voor of een goedgekeurd voor hebben, waarbij de som of de hoe-
veelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt.

Deze regel geldt krachtens het tweede lid van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek 
niet ingeval de akte uitgaat van kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, wijngaarde-
niers, dagloners of dienstboden.

De onderhandse akte die niet aan al de door artikel 1326, eerste lid van het Burgerlijk 
Wetboek gestelde voorwaarden voldoet kan niettemin een begin van bewijs door geschrift 
in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek uitmaken.

Wanneer een schuldbekentenis, die niet aan de in het eerste lid van artikel 1326 van het 
Burgerlijk  Wetboek  voorgeschreven  formaliteiten  voldoet,  uitgaat  van  twee  personen, 
waarvan de ene handelaar is en de andere niet, levert deze schuldbekentenis ten aanzien 
van de niet-handelaar slechts een begin van bewijs door geschrift op.

Deze schuldbekentenis levert ten aanzien van de handelaar echter wel een volwaardig 
schriftelijk bewijs van de aangegane verbintenis op nu de in het eerste lid van artikel 1326 
van het Burgerlijk Wetboek gestelde vereisten niet gelden ten aanzien van kooplieden.

De omstandigheid dat de schuldbekentenis uitgaat van een niet-handelaar en van een 
handelaar heeft immers niet tot gevolg dat de pleegvormen, voorgeschreven door artikel 
1326, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, door beiden dienen nageleefd te worden.

Hieruit volgt dat het hof van beroep op grond van de vaststelling dat "één van de onder-
tekenaars (G.V.S.) geen handelaar was" (arrest, p. 2, derde alinea), en derhalve van de im-
pliciete, doch zekere, aanneming dat verweerder H.S. (ten tijde van de ondertekening van 
de litigieuze schuldbekentenis) handelaar was, niet wettig kon oordelen dat de schuldbe-
kentenis, in zoverre zij uitging van verweerder H.S., eveneens aan de in het eerste lid van 
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek gestelde geldigheidsvoorwaarden diende te vol-
doen en dat, bij gebreke aan het voorhanden zijn van de bij artikel 1326 Burgerlijk Wet-
boek voorgeschreven vormvereisten, deze zowel ten aanzien van G.V.S. als ten aanzien 
van verweerder slechts als een begin van bewijs door geschrift geldt (schending van de ar-
tikelen 1316, 1319, 1320, 1322, dit laatste artikel in zijn versie voor de inwerkingtreding 
van de wet van 20 oktober 2000, 1326, in het bijzonder tweede lid, en 1347 van het Bur-
gerlijk Wetboek).

(...)
1.4. Derde onderdeel
Wanneer de schuldeiser, die beschikt over een schuldbekentenis die niet aan de in het 

eerste lid van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden voldoet en 
uitgaat van een handelaar en van een niet-handelaar, vanwege de niet-handelaar betaling 
van de schuld wenst te bekomen, zal hij het bewijs van de aangegane verbintenis niet kun-
nen leveren door enkel deze schuldbekentenis voor te leggen, doch hij zal tevens, naast dit 
begin van bewijs door geschrift, bijkomende bewijselementen dienen aan te voeren.

Deze schuldbekentenis die niet aan de in het eerste lid van artikel 1326 van het Burger-
lijk Wetboek gestelde vereisten voldoet, zal ten aanzien van de handelaar daarentegen wel 
een geldig schriftelijk bewijs opleveren.

De schuldeiser, in zoverre hij vanwege de handelaar betaling vordert, voldoet derhalve 
aan de hem door de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte-
lijk Wetboek opgelegde bewijslast door het voorbrengen van dit schriftelijk bewijs van de 
door deze schuldenaar-handelaar aangegane verbintenis en de rechter kan hem geen bijko-
mende bewijslast opleggen om reden dat de schuldbekentenis slechts als begin van bewijs 
door geschrift kan gelden.
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De geldigheid van een rechtshandeling is, zoals blijkt uit artikel 1108 van het Burger-
lijk Wetboek, onderworpen aan het bestaan van een oorzaak.

Een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoor-
loofde oorzaak kan, luidens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek geen gevolg hebben.

De oorzaak vormt evenwel slechts een geldigheidsvoorwaarde van het negotium, doch 
niet van het instrumentum.

Luidens artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek is de overeenkomst immers niettemin 
geldig, hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt.

Indien het instrumentum, waarin de overeenkomst vervat is, geen melding maakt van 
de oorzaak, wordt het bestaan van een oorzaak derhalve vermoed.

Wanneer de oorzaak niet is uitgedrukt en het bestaan van een oorzaak of de geoorloofd-
heid ervan wordt betwist, dient de rechter na te gaan of er een oorzaak is en dient hij die te 
bepalen.

Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet krachtens artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, daarvan het bestaan bewijzen en, omgekeerd, hij die beweert bevrijd 
te zijn, moet het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn 
verbintenis heeft teweeggebracht.

Iedere partij, krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, moet het bewijs leve-
ren van de feiten die ze aanvoert.

Gezien, wanneer de oorzaak van een schuldbekentenis niet in het instrumentum is uit-
gedrukt, deze oorzaak krachtens artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek vermoed wordt 
te bestaan, komt het aan de schuldenaar, die het bestaan of de geoorloofdheid van de oor-
zaak betwist, toe het bewijs te leveren van het ontbreken van de oorzaak of van de onge-
oorloofdheid ervan.

De schuldeiser,  wanneer deze beschikt  over  een rechtsgeldige schuldbekentenis  uit-
gaande van de schuldenaar waarin de oorzaak van de door de schuldenaar aangegane ver-
bintenis niet is uitgedrukt, levert aan de hand van dit geschrift het bewijs van het bestaan 
van de door de schuldenaar aangegane verbintenis.

Deze schuldeiser dient de oorzaak van de aangegane verbintenis niet te bewijzen, doch 
het komt integendeel aan de schuldenaar, die het bestaan van de geoorloofdheid van de 
oorzaak betwist, toe hiervan het bewijs bij het brengen.

De schuldeiser, wanneer hij daarentegen niet over een rechtsgeldige schuldbekentenis 
beschikt, bijvoorbeeld om reden dat deze van een niet-handelaar uitgaat en niet aan de 
formaliteiten voorgeschreven door artikel 1326,  eerste lid van het Burgerlijk Wetboek 
voldoet, beschikt niet over een volwaardig schriftelijk bewijs van de door de schuldenaar 
aangegane verbintenis.

In deze hypothese zal, de schuldeiser, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, aan de hand van andere bewijselementen 
het bestaan, en eventueel ook de oorzaak, van de door de schuldenaar aangegane verbinte-
nis dienen te bewijzen.

Het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat de oorzaak van de schuldvordering 
van eiser in de akte niet is uitgedrukt (arrest, p. 2, vijfde alinea), oordeelt vooreerst wettig 
dat "de verbintenis, waarvan de oorzaak niet is uitgedrukt, vermoed (wordt) een werkelij-
ke en geoorloofde oorzaak te hebben (en dat het) aan de schuldenaar (behoort) te bewijzen 
dat de oorzaak ontbreekt, vals of ongeoorloofd is, terwijl de feitenrechter desgevallend 
moet onderzoeken of er toch een oorzaak is en welke deze is" (arrest, p. 2, vijfde alinea).

Het wijst echter vervolgens de vordering van eiser, zowel ten aanzien van G.V.S. als 
ten aanzien van verweerder, als ongegrond af om reden dat eiser niet bewijst dat de oor-
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zaak van de litigieuze schuldbekentenis een lening is (arrest, pp. 2-3).
Dergelijke bewijslast kon aan eiser slechts wettig worden opgelegd indien deze niet 

over een volwaardige, rechtsgeldige schuldbekentenis uitgaande van verweerder beschik-
te.

Het hof van beroep kon derhalve, nu het niet wettig oordeelde dat de schuldbekentenis 
ten aanzien verweerder slechts als een begin van bewijs door geschrift geldt, evenmin 
wettig beslissen dat het aan eiser toekomt te bewijzen dat een lening de oorzaak was van 
de door verweerder aangegane verbintenis.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing alleszins niet naar recht door de vast-
stelling dat "het er minstens de schijn van heeft  dat (eiser),  door het opstellen van de 
schuldbekentenis, mogelijk zijn rechten in de nalatenschap van zijn moeder heeft willen 
veilig stellen, hetgeen een ongeoorloofde overeenkomst over een nog niet opengevallen 
nalatenschap zou uitmaken" (arrest, p. 3, vierde alinea).

Het gaat er aldus immers van uit dat de mogelijkheid bestaat dat de schuldbekentenis 
een ongeoorloofde oorzaak had, doch stelt geenszins vast dat verweerder hiervan het be-
wijs bijbracht.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door op grond van de in het middel aangehaalde 
overwegingen eisers vordering, voor zover tegen verweerder gericht, af te wijzen om re-
den dat eiser de oorzaak van de schuldbekentenis niet bewijst en er een schijn bestaat dat 
de schuldbekentenis mogelijk een ongeoorloofde oorzaak zou hebben, de artikelen 1132 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel 
als nodig, 1108, 1131, 1316, 1319, 1320, 1322, dit laatste artikel in zijn versie voor de in-
werkingtreding van de wet van 20 oktober 2000, en 1326 van het Burgerlijk Wetboek, 
schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
2.1. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een ver-

bintenis die zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde 
oorzaak is aangegaan, geen gevolg kan hebben;

Dat artikel 1132 van dit wetboek bepaalt dat de overeenkomst niettemin geldig 
is, hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt;

Dat in geval de oorzaak in een schuldbekentenis niet is uitgedrukt en het be-
staan of de geoorloofdheid van de oorzaak ervan wordt betwist, de rechter moet 
nagaan of er een oorzaak is en die bepalen;

Dat er, krachtens voormeld artikel 1132, een vermoeden bestaat dat de verbin-
tenis is aangegaan uit een geoorloofde oorzaak en dit vermoeden de schuldeiser 
ervan ontslaat het bewijs te leveren van de oorzaak van de verbintenis en de ge-
oorloofdheid ervan;

Dat de schuldenaar die het bestaan of het geoorloofd karakter van de oorzaak 
van de verbintenis betwist, daarvan het bewijs moet leveren;

Overwegende dat het arrest diezelfde principes vooropstelt, maar oordeelt dat 
de schuldbekentenis van verweerder zonder oorzaak is, omdat eiser niet het be-
wijs levert van de lening die hij als oorzaak van verweerders verbintenis heeft 
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aangegeven;
Dat het arrest aldus de regels betreffende de bewijslast miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
2.2. Eerste onderdeel
2.2.1. Ontvankelijkheid van het onderdeel
De door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid:
In zoverre de beslissing over het ontbreken van een oorzaak overeind blijft, is 

dit onderdeel niet ontvankelijk.
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid ervan uitgaat dat de be-

slissing van het arrest dat de lening als oorzaak van de schuldbekentenis niet is 
bewezen, overeind blijft;

Dat uit het antwoord op het derde onderdeel blijkt dat dit niet het geval is;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2.2.2. Het onderdeel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 1326, eerste lid van het Burgerlijk Wet-

boek, een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij 
zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom te betalen, geheel moet 
geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar of deze tenminste benevens 
zijn handtekening een goed voor of goedgekeurd voor met de som voluit in let-
ters uitgedrukt met zijn hand moet geschreven hebben;

Dat, volgens het tweede lid van dit artikel, deze regel uitzondering lijdt wan-
neer de akte uitgaat van kooplieden;

Overwegende dat een schuldbekentenis die is ondertekend door twee perso-
nen, waarvan een koopman is, een volwaardig schriftelijk bewijs van de aange-
gane verbintenis uitmaakt tegenover de ondertekenaar die koopman is;

Dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan doordat de schuldbekentenis eveneens 
uitgaat van een ondertekenaar die geen koopman is;

Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat ook een schuldbekentenis van een 
koopman niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 1326 van het Burgerlijk 
Wetboek, alhoewel deze vormvereisten dienden te worden nageleefd omdat een 
van de ondertekenaars geen handelaar was, artikel 1326 van het Burgerlijk Wet-
boek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2.3. Tweede onderdeel
Overwegende dat dit onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiser tegen ver-

weerder ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten van partijen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-



510 HOF VAN CASSATIE 27.2.03 - Nr. 136 

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.

27 februari 2003 - 1° kamer (beperkt) –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 137

1° KAMER - 27 februari 2003

1º DWANGSOM – ART. 1385 BIS, EERSTE LID, GER. W. - AARD VAN DE 
RECHTSREGEL – RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

2º BENELUX – VERDRAGSBEPALINGEN – ART. 1 EENVORMIGE BENELUXWET 
BETREFFENDE DE DWANGSOM – AARD VAN DE RECHTSREGEL – RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK 
VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

3° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – ART. 6 VERDRAG BENELUX-
GERECHTSHOF – VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL EN ALS DUSDANIG AANGEDUID KRACHTENS ART. 1 VAN HET 
VERDRAG – VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING 
VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1º en 2° De rechtsregels neergelegd in art. 1385 bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige  
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en  
Luxemburg  en  worden  als  dusdanig  aangeduid  krachtens  art.  1  Verdrag  Benelux-
Gerechtshof1.

3º  Wanneer  een  vraag  om  uitlegging  van  een  voor  België,  Luxemburg  en  Nederland 
gemeenschappelijke  rechtsregel,  die  als  dusdanig  is  aangewezen  krachtens  art.  1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of,  
m.b.t. de dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom betrekking heeft op  
de  aanmaning  die  een  rechtbank  in  kortgeding  aan  een  partij  richt  om  aan  een 
wederpartij,  in het kader van een voorlopige regeling van de contractuele verhouding 
tussen die partijen een gedeelte van de exploitatie-opbrengsten opnieuw over te dragen, 
moet het Hof in de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen2.  (Art.  6 
Verdrag Benelux-Gerechtshof)

(TEXACO BELGIUM N.V. T. COUCKY N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0432.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.

1 Cass., 16 juni 2000, A.R. C.99.0446.N, nr. 376.
2 Ibid.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk en ten dele ge-

grond, bevestigt de beroepen beschikking, behalve in zoverre daarbij de dwangsom wordt 
vastgesteld op een bedrag van 500.000 BEF per wanprestatie en, opnieuw uitspraak doen-
de over dat punt, stelt het de dwangsom vast op het bedrag van 50.000 BEF per wanpres-
tatie. Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te 
zijn.

Grieven
Krachtens artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan de dwangsom 

niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom; die uit-
sluiting slaat op de veroordelingen tot nakoming van een verbintenis tot betaling, wanneer 
degene ten voordele van wie de veroordeling is uitgesproken die betaling van de veroor-
deelde partij kan invorderen door een beroep te doen op de middelen van tenuitvoerleg-
ging. Te dezen veroordeelt de beroepen beschikking eiseres om aan verweerster “eenmaal 
per week, vanaf het tijdstip waarop de schuld van laatstgenoemde 2.500.000 BEF zal be-
dragen, de volgende bedragen te betalen: - de inkomsten die (verweerster) verkregen heeft 
door het gebruik van krediet- en betaalkaarten; - de bedragen die (verweerster) heeft ver-
diend, onder meer, aan elektriciteitsfacturen, commissielonen voor carwash en commis-
sielonen  voor  krantenverkoop,  een  en  ander  op  straffe  van  een  dwangsom  van 
500.000 BEF per wanprestatie”. Die aanmaning vormt een veroordeling tot betaling van 
een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek; de aan 
eiseres gegeven aanmaning om de inkomsten uit de exploitatie alsook de door verweerster 
verdiende bedragen te betalen aan verweerster is immers een veroordeling tot betaling van 
geldsommen, die een schuldeiser, verweerster, verdiend heeft, ten koste van een schulde-
naar, eiseres. De wijze van betaling was vastgesteld in de tussen de partijen gesloten over-
eenkomst en verweerster kon door een beroep te doen op de middelen van tenuitvoerleg-
ging de betaling van die geldsommen invorderen van eiseres. Daaruit volgt dat het arrest 
de beslissing waarbij de bij de beroepen beschikking gegeven aanmaning wordt bevestigd, 
in zoverre daarbij een dwangsom wordt opgelegd, niet naar recht verantwoordt.

…
IV. Beslissing van het Hof
Het eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek, een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van een veroorde-
ling tot betaling van een geldsom;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres bij over-
eenkomst aan verweerster het recht heeft toegekend om een tankstation te exploi-
teren en dat zij met haar verschillende overeenkomsten heeft gesloten die bij dat 
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contract horen; dat, toen verweerster twee facturen niet betaalde, eiseres met haar 
onderhandelingen begon over de wijze waarop de betrekkingen tussen de partij-
en zouden worden voortgezet, en zij tegelijkertijd de betaling van verschillende, 
aan haar verschuldigde bedragen schorste;

Dat het arrest, na de vordering van verweerster gegrond te hebben verklaard, 
met bevestiging van het beroepen vonnis en in het kader van een voorlopige re-
geling van die verhouding, eiseres beveelt “aan [verweerster] eenmaal per week, 
vanaf het tijdstip waarop de schuld van laatstgenoemde 2.500.000 BEF zal be-
dragen, de inkomsten die [verweerster] verkregen heeft door het gebruik van kre-
diet- en betaalkaarten [alsook] de bedragen die [laatstgenoemde] heeft verdiend, 
onder meer, aan elektriciteitsfacturen, commissielonen voor carwash en commis-
sielonen voor krantenverkoop te betalen, een en ander op straffe van een dwang-
som […] per wanprestatie”;

Overwegende dat het middel betoogt dat die aanmaning een veroordeling is tot 
betaling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerech-
telijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig is;

Overwegende dat de beoordeling van de gegrondheid van het middel de uitleg-
ging van dat artikel vereist;

Dat genoemd artikel overeenstemt met artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij 
de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973 houdende Eenvormige wet be-
treffende de dwangsom;

Dat de bepalingen van de eenvormige wet rechtsregels zijn die gemeenschap-
pelijk zijn voor België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het 
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Bene-
lux-Gerechtshof;

Overwegende dat een beslissing betreffende de uitlegging van artikel 1, eerste 
lid van die Eenvormige wet vereist is om uitspraak te kunnen doen; dat het Hof 
derhalve gehouden is de vraag om uitlegging voor te leggen aan het Benelux-Ge-
rechtshof;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Houdt de uitspraak aan totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben 

gedaan over de volgende vraag:
Moet artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij de Overeenkomst van 26 november 

1973 houdende Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus worden 
uitgelegd dat de woorden “veroordeling tot betaling van een geldsom” betrek-
king hebben op de aanmaning die een rechtbank in kort geding aan een partij 
richt om aan een wederpartij een geldsom ter beschikking te stellen in het kader 
van een voorlopige regeling van de contractuele verhoudingen tussen die partij-
en?

27 februari 2003 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 138

1° KAMER - 27 februari 2003

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTANT DIE ZICH LAAT VERVANGEN DOOR EEN DERDE VOOR DE 
UITVOERING VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING - FOUT VAN DIE DERDE - AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE CONTRACTANT.

Wanneer een contractant voor de uitvoering van een contractuele verplichting zich door 
een derde laat vervangen en deze bij de uitvoering van die verplichting een fout begaat,  
is de contractant zelf contractueel aansprakelijk voor de schade, die de medecontractant 
daardoor heeft geleden1.

(WAALS GEWEST T. MAGNEE ENROBES N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0457.F)

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

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de partij bij een overeenkomst die een be-

roep doet op een uitvoeringsagent of een onderaannemer voor de vervulling van zijn con-
tractuele verbintenissen aansprakelijk is voor diens fouten;

- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk overeenkomsten alleen ge-
volgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen;

- artikel 1245 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1797 van dat wetboek volgens hetwelk de aannemer aansprakelijk is voor de 

daad van de personen die hij bezigt;
- de artikelen 1991, 1992, 1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk 

de lastgever aansprakelijk is voor de fouten van de lasthebber;
- de artikelen 1146 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels 

van de contractuele aansprakelijkheid;
- artikel 1134, voornamelijk eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verwerpt de door eiseres tegen verweerster ingestelde vordering 

tot vrijwaring die gegrond was op twee bepalingen van de tussen de partijen overeengeko-

1 Cass., 5 okt. 1990, A.R. 6750, nr. 58. 
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men bijzondere aannemingsvoorwaarden [afgekort B.A.V.]:
- artikel 30, § 2, punt 1, B.A.V.: "De aannemer is in alle gevallen aansprakelijk voor de 

schade die door de uitvoering van zijn werken kan ontstaan";
- artikel 41 B.A.V.: "De aannemer kiest, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, de 

wijze van uitvoering; hij is dus aansprakelijk voor de ongevallen die zich tijdens de uit-
voering van de werken kunnen voordoen en hij draagt de daardoor veroorzaakte kosten. 
De aannemer is dus als enige aansprakelijk voor de schade die hij door de wijze van uit-
voering van het werk kan berokkenen aan het Waalse Gewest en aan elke andere persoon 
dan het Waalse Gewest".

Het bestreden vonnis verwerpt die vordering tot vrijwaring op de volgende gronden:
"1. Een contractuele grondslag: de artikelen 30, § 2.1, en 41 van de bijzondere aanne-

mingsvoorwaarden
(...) Wat de contractuele verhoudingen tussen [eiseres] en (verweerster) betreft "is daar-

enboven vereist dat de aan de aannemer opgelegde verplichting tot vrijwaring gegrond is 
op een aansprakelijkheid wegens een fout, zoniet wordt op onrechtmatige wijze afgewe-
ken van artikel 30, §2 van de B.A.V.'; de door [eiseres] aangevoerde bepalingen van de 
bijzondere aannemingsvoorwaarden kunnen niet worden uitgelegd als bepalingen die af-
wijken van de regels inzake aansprakelijkheid; 'wanneer de aannemer zich contractueel 
ertoe verbonden heeft om in alle gevallen als enige de aansprakelijkheid te dragen voor 
alle schade of ongevallen die eventueel aan derden worden berokkend, kan daaronder im-
mers redelijkerwijs alleen de schade of de ongevallen worden verstaan die het gevolg zijn 
van de niet-nakoming van zijn contractuele verbintenissen'; de in de artikelen 30, § 2.1, en 
41 van de bijzondere aannemingsvoorwaarden vervatte clausules kunnen bijgevolg niet 
worden uitgelegd als een clausule waarbij de aannemer gehouden is tot vrijwaring wan-
neer hij geen fout heeft begaan en, bijgevolg, als een clausule waarbij de overheid zonder 
meer ontslagen zou zijn van alle aansprakelijkheid; 'het beginsel volgens hetwelk het ver-
boden is het eigenlijke voorwerp van een verbintenis teniet te doen kan a fortiori worden 
toegepast wanneer een overheid die wettelijk tot een welbepaalde prestatie of opdracht ge-
houden is, zich door een algemene vrijstellingsclausule wil onttrekken aan de gevolgen 
van de foutieve uitoefening van dergelijke prerogatieven'; (...) (eiseres) bewijst niet dat 
haar  medecontractant een fout  heeft  begaan,  zodat  de  vordering tot  vrijwaring op die 
grondslag niet kan worden aangenomen".

Grieven
Na te hebben vastgesteld dat "(verweerster), die door (eiseres) met het werk was belast, 

dat werk in onderaanneming heeft laten uitvoeren door de n.v. Gravaubel" en dat laatstge-
noemde "aansprakelijk is" voor de litigieuze schade, aangezien het aan haar stond "ofwel 
het werk te weigeren ofwel het enkel uit te voeren als de weersomstandigheden zich daar-
toe leenden", kon het vonnis niet wettig beslissen dat eiseres het bestaan van een fout aan 
de zijde van haar medecontractante, verweerster, niet heeft bewezen.

De fout van de onderaannemer van verweerster moet immers worden beschouwd als de 
fout van verweerster zelf (cf. voornoemde artikelen 1245, 1797, 1997 en 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek), daar die fout erin bestaat dat verweerster haar contractuele verbinte-
nissen ten aanzien van eiseres niet is nagekomen (artikelen 1134, 1146 tot 1151 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de tussen verweerster en haar onderaannemer gesloten overeen-
komst voor het overige niet aan eiseres kon worden tegengeworpen (artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Artikel 1797 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat "de aannemer aan-
sprakelijk is voor de daad van de personen die hij bezigt"; in dezelfde zin is de lastgever 
aansprakelijk voor de fout van de lasthebber (vgl. de artikelen 1991, 1992, 1997 en 1998 
van het Burgerlijk Wetboek).



Nr. 138 - 27.2.03 HOF VAN CASSATIE 515 

Daaruit volgt dat het vonnis, daar het, in weerwil van de vaststelling dat de vennoot-
schap Gravaubel (onderaannemer) een fout heeft begaan in of naar aanleiding van de uit-
voering van de haar door verweerster opgedragen werken, beslist dat eiseres het bestaan 
van een fout aan de zijde van haar medecontractante (verweerster) niet bewijst, en daar 
het bijgevolg de door eiseres tegen verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring ver-
werpt, niet naar recht verantwoord is (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel en van 
het geheel van de bepalingen die in de aanhef van het middel worden aangewezen).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat, wanneer een contractant voor de uitvoering van een con-

tractuele verplichting zich door een derde laat vervangen en deze bij de uitvoe-
ring van die verplichting een fout begaat, is de contractant zelf contractueel aan-
sprakelijk voor de schade, die de medecontractant daardoor heeft geleden;

Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "[verweerster], die door 
[eiseres] met het werk was belast, dat werk in onderaanneming heeft laten uit-
voeren door de n.v. Gravaubel" en dat laatstgenoemde "aansprakelijk is", aange-
zien "het [aan haar] stond ofwel het werk te weigeren ofwel het enkel uit te voe-
ren als de voor de correcte uitvoering ervan noodzakelijke weersomstandigheden 
zich daartoe leenden";

Dat het bestreden vonnis, aangezien het aldus beslist dat de onderaannemer 
van verweerster een fout heeft begaan bij de uitvoering van de aan haar toever-
trouwde werken, niet wettig beslist dat het niet bewezen is dat verweerster haar 
contractuele verplichtingen jegens eiseres niet is nagekomen;

Dat het middel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de door eiseres tegen verweer-

ster ingestelde vordering tot vrijwaring niet gegrond verklaart en uitspraak doet 
over de kosten van die partijen;

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrech-
ter;

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

27 februari 2003 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 139

1° KAMER - 27 februari 2003

1º DWANGSOM – ART. 1385 BIS, EERSTE LID, GER. W. - AARD VAN DE 
RECHTSREGEL – RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

2º BENELUX – VERDRAGSBEPALINGEN – ART. 1 EENVORMIGE BENELUXWET 
BETREFFENDE DE DWANGSOM – AARD VAN DE RECHTSREGEL – RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK 
VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

3° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – ART. 6 VERDRAG BENELUX-
GERECHTSHOF – VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL EN ALS DUSDANIG AANGEDUID KRACHTENS ART. 1 VAN HET 
VERDRAG – VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING 
VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1º en 2° De rechtsregels neergelegd in art. 1385 bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige  
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en  
Luxemburg  en  worden  als  dusdanig  aangeduid  krachtens  art.  1  Verdrag  Benelux-
Gerechtshof1.

3º  Wanneer  een  vraag  om  uitlegging  van  een  voor  België,  Luxemburg  en  Nederland 
gemeenschappelijke  rechtsregel,  die  als  dusdanig  is  aangewezen  krachtens  art.  1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of,  
m.b.t. de dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom betrekking heeft op  
de aanmaning die een rechtbank in kortgeding aan een partij richt, om in het kader van  
een voorlopige regeling van de contractuele verhouding tussen die partijen een geldsom  
ter beschikking van een wederpartij te stellen, moet het Hof in de regel die vraag aan het  
Benelux-Gerechtshof voorleggen2. (Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof)

(COMMERZBANK N.V. T. SABENA INTERSERVICE CENTER N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0107.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 december 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 

januari 1980.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de oorspronkelijke vordering ten dele gegrond te hebben verklaard ten aanzien van 

1 Cass., 16 juni 2000, A.R. C.99.0446.N, nr. 376 en 27 feb. 2003, A.R. C.01.0432.F, nr. 137.
2 Ibid.
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verweerster en na de gevolgen van de door eiseres in haar brieven van 2 oktober 2001 ge-
dane opzegging van de kredietovereenkomst van 5 augustus 1999 te hebben geschorst, be-
veelt het arrest haar, met wijziging van de beroepen beschikking, “om het bedrag van 
11.862.045,69 euro, dat overeenkomt met de winst die zij behaald had bij de beëindiging 
van de verrichtingen op afgeleide contracten op 2 oktober 2001, binnen 12 uur na de bete-
kening van deze beslissing, ter beschikking te stellen van [verweerster], op straffe van een 
dwangsom van 500.000 euro per dag vertraging - met dien verstande dat het totaalbedrag 
van de dwangsommen die kunnen worden verbeurd beperkt is tot 12.000.000 euro. Het ar-
rest beslist aldus op alle gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn.

Grieven
Krachtens artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan een dwangsom 

niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. Die uit-
sluiting slaat op de veroordelingen tot nakoming van een verbintenis tot betaling, wanneer 
degene ten voordele van wie de veroordeling is uitgesproken die betaling van de veroor-
deelde partij kan invorderen door een beroep te doen op de middelen van tenuitvoerleg-
ging.

Te dezen beveelt het arrest eiseres om het bedrag van 11.862.045,69 euro, dat overeen-
komt met de winst die zij behaald had bij de beëindiging van de verrichtingen op afgelei-
de contracten, op 2 oktober 2001, binnen twaalf uur na de beslissing ter beschikking te 
stellen van verweerster, op straffe van een dwangsom van 500.000 euro per dag vertra-
ging - met dien verstande dat het totaalbedrag van de dwangsommen die kunnen worden 
verbeurd beperkt is tot 12.000.000 euro.

Die aanmaning vormt een veroordeling tot betaling van een geldsom in de zin van arti-
kel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

De door het arrest tot eiseres gerichte aanmaning om binnen 12 uur na de beslissing het 
door het arrest begrote bedrag van 11.862.045,69 euro ter beschikking te stellen van ver-
weerster moet immers worden opgevat als een veroordeling tot betaling van de geldsom-
men die aan een contractuele schuldeiser (verweerster) verschuldigd zijn door een con-
tractuele schuldenaar (eiseres) wegens de vervroegde beëindiging, op 2 oktober 2001, van 
de tussen de partijen gesloten contracten betreffende afgeleide producten en die door de-
gene ten voordele van wie de veroordeling werd uitgesproken van de veroordeelde partij 
kon worden ingevorderd met behulp van de middelen van tenuitvoerlegging.

Aan die voorlopige maatregel kon derhalve niet wettig een dwangsom worden gekop-
peld, daar verweerster ten voordele van wie de veroordeling was uitgesproken tot betaling 
van de geldsom die haar verschuldigd was wegens de voortijdige verwezenlijking van 
haar winst, de rechtstreekse tenuitvoerlegging ervan kon verkrijgen door een beroep te 
doen op een uitvoerend beslag ten laste van eiseres.

Daaruit volgt dat het arrest de beslissing waarbij een dwangsom van 500.000 euro per 
dag vertraging wordt gekoppeld aan het aan eiseres gegeven bevel om het bedrag van 
11.862.045,69 euro ter  beschikking  te  stellen  van verweerster,  niet  naar  recht  verant-
woordt en derhalve artikel 1385bis, eerste lid, inzonderheid in fine van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat naar luid van artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek de dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van veroordeling tot 
betaling van een geldsom;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt:
-  dat  eiseres,  bij  overeenkomst  van 5 augustus  1999,  een krediet  voor een 
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maximumbedrag van 25.000.000 euro, voor een welbepaalde duur die verstreek 
op 31 augustus 2002 ter beschikking heeft gesteld met name van verweerster, en 
dat de partijen voordien overeenkomsten “betreffende afgeleide producten” had-
den gesloten waarvan de vervaldagen gespreid waren over een periode tot 25 
september 2006;

- dat eiseres op 2 oktober 2001 de kredietovereenkomst heeft ontbonden en 
sommige van de overige voornoemde overeenkomsten heeft beëindigd tot beloop 
van 11.862.045,69 euro, wat verweerster betreft, en vervolgens de opbrengst van 
laatstgenoemde  verrichtingen  heeft  aangewend  voor  de  terugbetaling  van  de 
schuldvordering die zij naar eigen zeggen wegens het  opgezegde krediet met 
name tegen verweerster bezat;

Dat het hof van beroep, na te hebben overwogen dat het prima facie duidelijk 
was dat zowel die opzegging van het krediet als de daaropvolgende eenzijdige 
verrichtingen die niet  verantwoord waren door het  bestaan van een opeisbare 
schuld aan de zijde van verweerster onregelmatig waren, dat  eiseres hierdoor 
“geen rekening had gehouden met de vervaldagen [van de] [afgeleide] overeen-
komsten en [met name verweerster] [haar] recht had ontnomen om het tijdstip te 
kiezen om [haar] winst te nemen” en dat zij “haar “daarenboven op een ongele-
gen tijdstip had beroofd van de van die verrichtingen voortkomende winst door 
over te gaan tot de betwiste schuldvergelijking en derhalve […] haar de haar toe-
behorende  liquide  middelen  ontnomen  had  tot  beloop  van  ten  minste 
11.862.045,69 euro”, in kort geding, enerzijds, de gevolgen van de kredietopzeg-
ging geschorst en, anderzijds, “[eiseres] bevolen om [voormeld] bedrag dat over-
eenkomt met de winst die verweerster had behaald bij de beëindiging van de ver-
richtingen op afgeleide contracten, binnen 12 uur na de betekening van [het ar-
rest] ter beschikking te stellen van [verweerster], op straffe van een dwangsom”, 
waarvan de wijze van betaling in het arrest wordt gepreciseerd;

Overwegende dat het middel betoogt dat laatstgenoemde aanmaning een ver-
oordeling is tot betaling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerste lid 
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig 
is;

Overwegende dat de beoordeling van de gegrondheid van het middel de uitleg-
ging van dat artikel vereist;

Dat genoemd artikel overeenkomt met artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij de 
Benelux-Overeenkomst van 26 november 1973 houdende Eenvormige Benelux-
wet betreffende de dwangsom;

Dat de bepalingen van de eenvormige wet rechtsregels zijn die gemeenschap-
pelijk zijn voor België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het 
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Bene-
lux-Gerechtshof;

Overwegende dat een beslissing betreffende de uitlegging van artikel 1, eerste 
lid van die eenvormige wet vereist is om uitspraak te kunnen doen; dat het Hof 
derhalve gehouden is de vraag om uitlegging voor te leggen aan het Benelux-Ge-
rechtshof;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Houdt de uitspraak aan totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben 

gedaan over de volgende vraag:
Moet artikel 1, eerste lid van de Bijlage bij de Overeenkomst van 26 november 

1973 houdende Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus worden 
uitgelegd dat de woorden “veroordeling tot betaling van een geldsom” betrek-
king hebben op de aanmaning die een rechtbank in kort geding aan een partij 
richt om aan een wederpartij een geldsom ter beschikking te stellen in het kader 
van een voorlopige regeling van de contractuele verhoudingen tussen die partij-
en?

27 februari 2003 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 140

1° KAMER - 27 februari 2003

VERZEKERING — ALGEMEEN - NIETIGHEID VAN DE VERZEKERING WEGENS VERZWIJGING 
OF ONJUISTE OPGAVE AAN DE ZIJDE VAN DE VERZEKERDE - VERZWIJGING - BEGRIP.

Ingevolge art. 9 Verzekeringswet is de verzekering slechts nietig wanneer de verzwijging of  
de onjuiste opgave aan de zijde van de verzekerde de waardering van het risico zodanig  
verminderen  dat  de  verzekeraar,  indien  hij  daarvan  op  de  hoogte  was  geweest,  de  
verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan; om uit te maken of  
zulks het geval is, verbiedt voornoemd artikel niet dat rekening wordt gehouden met de  
houding van de verzekeraar na het stilzwijgen van de verzekerde over een aantal vragen  
die door eerstgenoemde werden gesteld1. (Art. 9 Verzekeringswet)

(AXA BELGIUM N.V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0403.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.

1 Over gevolgen van de passieve houding van de verzekeraar die te maken krijgt met onbeantwoorde 
vragen in de vragenlijst bij het verzekeringsvoorstel waardoor hij mogelijks het recht verliest om de 
in art. 9 Verzekeringswet bedoelde nietigheid aan te voeren, zie M. FONTAINE, "La réticence ou la 
fausse  déclaration relatives à un fait  ignoré  de  l'assureur",  R.C.J.B. 1980, p.  210;  zelfde auteur, 
"Problèmes actuels de la déclaration du risque", Bull. Ass. 1982, p. 467; J-L FAGNART, "Les assurances 
terrestres, examen de jurisprudence”, 1980-1990,  R.C.J.B. 1991, p. 713. Op te merken valt dat die 
oplossing is neergelegd in art. 5, tweede lid, Wet 25 juni 1992.
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III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 9 van de wet van 11 juni 1874, die (de vroegere) titel X van boek 1 van het 

Wetboek van Koophandel vormde;
- de artikelen 5, inzonderheid tweede lid, 6 en 148 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk de partij-

en in burgerlijke zaken het door hen aan de rechter voorgelegde geschil beheersen;
- algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verklaart het arrest de rechtsvor-

dering van verweerder tegen eiseres gegrond, verklaart het de tegenvordering van eiseres, 
die onder meer ertoe strekt de litigieuze verzekeringsovereenkomst nietig te doen verkla-
ren wegens verzwijging en onjuiste opgave van gegevens door verweerder, niet gegrond 
(artikel 9 van de wet van 11 juni 1874) en veroordeelt het eiseres om aan verweerder de 
bedragen van 34.042,52 euro en 104,12 euro plus de compensatoire en gerechtelijke inte-
rest alsook de kosten te betalen.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het arrest wijst de rechtsvordering van verweerder tegen eiseres toe op de volgende 

gronden:
"het is opmerkelijk vast te stellen dat de verzekeraar, ondanks die klaarblijkelijke on-

volledigheid van het voorstel, het stuk niet heeft teruggezonden ter vervollediging en de 
verzekeringsovereenkomst  heeft  gesloten  op  grond  van  een  onvolledig  ingevuld  stuk 
waarvan een gedeelte niet ondertekend of gedagtekend was;

artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 en de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 
1992 leggen aan de verzekeringnemer de verplichting op bij het sluiten van de overeen-
komst  nauwkeurig  alle  omstandigheden mede te  delen die  hij  redelijkerwijs  moet  be-
schouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door 
de verzekeraar;

wanneer de verzekerde niet geantwoord heeft op sommige vragen in het verzekerings-
voorstel en de verzekeraar, ondanks die klaarblijkelijke onvolledigheid, helemaal niet ge-
reageerd heeft, begaat laatstgenoemde een niet-verschoonbare fout door geen rekening te 
houden met het feit dat de verzekerde niet nauwkeurig alle feitelijke omstandigheden had 
medegedeeld;

die houding wijst erop dat de verzekeraar niet de bedoeling had het afsluiten van de po-
lis en de toekenning van de gewone voorwaarden te laten afhangen van het al dan niet be-
antwoorden van sommige van zijn vragen omdat de maatschappij de niet verstrekte inlich-
tingen blijkbaar niet van doorslaggevend belang achtte voor de beoordeling van het risico;

de verzekeraar heeft zich aldus het voordeel van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 
betreffende de verzekeringen ontzegd;

de eerste rechter heeft dus terecht beslist dat de overeenkomst niet nietig was en dat de 
verzekeringsmaatschappij haar verzekerde diende schadeloos te stellen". 
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Met die redenen antwoordt het arrest niet op de appèlconclusie waarin eiseres het vol-
gende aanvoerde:

"Aan (eiseres) wordt verweten dat zij genoegen heeft genomen met een onvolledig in-
gevuld voorstel en haar toestemming verleende tot het sluiten van de overeenkomst zon-
der nadere onderzoekingen te verrichten. 

Die kritiek, die gemakkelijk is achteraf, is te dezen geenszins verantwoord.
Wat de beginselen betreft dient eraan te worden herinnerd dat een maatschappij, die 

jaarlijks duizenden contracten sluit, geenszins verplicht is om de door de verzekeringne-
mer verstrekte gegevens te controleren (dat zou materieel onmogelijk zijn ...) en het recht 
heeft erop te vertrouwen dat hij het risico waarheidsgetrouw heeft omschreven.

Te dezen is het onjuist te beweren dat het voorstel van verzekering zo onvolledig of ge-
brekkig was ingevuld dat zulks noodzakelijkerwijs verdenking had moeten wekken bij 
(eiseres).

Onder de rubriek II 'Aanwijzingen betreffende het te verzekeren voertuig', luidde het 
voorstel als volgt: 'Vermeldt: de naam en voornamen of de benaming alsook het adres van 
de eigenaar van het voertuig en van de houder van de nummerplaat, indien zij verschillen 
van die van de persoon die het voorstel doet'.

Door dat vak open te laten heeft [verweerder], die het voorstel deed, bedrieglijk doen 
geloven dat hij eigenaar, houder van de nummerplaat en enige bestuurder van het te ver-
zekeren voertuig was.

Ook onder rubriek V was het ontbreken van gegevens betreffende andere eventuele be-
stuurders voor de maatschappij een wettige reden om te geloven dat, zoals meestal het ge-
val is, de verzekeringnemer tevens de enige bestuurder van het voertuig was.

(Eiseres) had bijgevolg geen enkele reden om enig bedrog te vermoeden en een bijko-
mend onderzoek te beginnen".

Meer bepaald antwoordt het arrest niet op de conclusie waarin eiseres op omstandige 
wijze uiteenzette dat, in strijd met wat het arrest verklaart, de door [verweerder] op de 
vragen in  het  verzekeringsvoorstel  gegeven antwoorden niet  klaarblijkelijk  onvolledig 
waren, en dat met name het feit dat rubrieken van het verzekeringsvoorstel oningevuld 
waren gelaten geen reden was om enige verzwijging door de verzekerde of, nog minder, 
een gebrek aan interesse vanwege de verzekeraar te vermoeden.

Doordat het arrest op die conclusie niet heeft geantwoord, is het niet regelmatig met re-
denen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

1.2. Tweede onderdeel
Artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 bepaalt dat elke verzwijging of onjuiste opgave 

de  verzekering  nietig  maakt,  wanneer  daardoor  de  waardering van het  risico zodanig 
wordt verminderd of het voorwerp ervan zodanig wordt veranderd dat de verzekeraar, in-
dien hij daarvan kennis had gedragen, de overeenkomst niet op dezelfde voorwaarden zou 
hebben aangegaan.

Te dezen verwijt het arrest aan eiseres dat zij niet gereageerd heeft op het feit dat ver-
weerder verschillende vragen in het verzekeringsvoorstel niet had beantwoord en het leidt 
uit die houding af dat de onbeantwoord gebleven gegevens van het voorstel voor eiseres 
niet van doorslaggevend belang waren.

Zoals eiseres echter in haar conclusie preciseerde, legde het bovenaangehaalde artikel 9 
van de wet van 11 juni 1874 de verzekerde de verplichting op aan de verzekeraar een 
nauwkeurige opgave te doen van het risico dat hij gedekt wil zien, zonder dat de verzeke-
raar gehouden is zulks na te gaan.

Bijgevolg is de beslissing volgens welke eiseres niet de bedoeling had het sluiten van 
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de overeenkomst te laten afhangen van het al dan niet beantwoorden, door verweerder, 
van de vragen in het verzekeringsvoorstel, aangezien zij helemaal niet gereageerd heeft op 
het feit dat verweerder op sommige vragen niet had geantwoord, niet naar recht verant-
woord (schending van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874).

In zoverre het arrest toepassing heeft gemaakt van artikel 5, tweede lid van de wet van 
25 juni 1992 naar luid waarvan,"indien op sommige schriftelijke vragen van de verzeke-
raar niet wordt geantwoord en indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, hij zich, 
behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim kan beroepen", is voornoem-
de beslissing al evenmin naar recht verantwoord.

Artikel 148 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst bepaalt 
dat de wet op de verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn voor de inwerkingtre-
ding ervan, eerst van toepassing is (§1) vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de 
verlenging of de omzetting van de overeenkomst of, (§2) indien geen van die gevallen 
zich voordoet, vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin 
de wet is bekendgemaakt, dat is 1 september 1994.

Het arrest stelt niet vast dat één van die gevallen zich heeft voorgedaan. Het feit dat ar-
tikel 5, tweede lid, vanaf 1 september 1994 van toepassing zou zijn betekent trouwens niet 
dat het kon en moest worden toegepast op de tussen verweerder en eiseres gesloten over-
eenkomst,  die,  blijkens de vaststellingen van het  arrest,  dagtekende van 11 november 
1991. Inzake overeenkomsten blijft de wet onder de gelding waarvan de overeenkomst is 
gesloten van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk in de nieuwe wet bepaalde uitzonde-
ring.

Te dezen haalt het arrest de bepaling niet aan op grond waarvan artikel 5, tweede lid 
van de wet van 25 juni 1992 in werking zou zijn getreden en evenmin zegt het dat artikel 
5, veeleer dan artikel 9 van de oude wet van 11 juni 1874, van toepassing was op de tus-
sen de partijen gesloten overeenkomst.

Daaruit volgt dat het arrest, in zoverre het heeft verwezen naar de artikelen 5 en 6 van 
de wet van 25 juni 1992, niet naar recht verantwoord is (schending van die bepalingen en 
van het bovenaangehaalde artikel 148 van de wet van 25 juni 1992).

1.3. Derde onderdeel
Indien het arrest, terecht of ten onrechte, toepassing heeft willen maken van de artike-

len 5, inzonderheid tweede lid, en 6 van de wet van 25 juni 1992, heeft het in elk geval het 
recht van verdediging van eiseres geschonden.

De eerste rechter had immers uitsluitend verwezen naar artikel 9 van de wet van 11 juni 
1874 en in hun appèlconclusie heeft geen van de partijen de eventuele toepassing van de 
artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 opgeworpen, laat staan daarom verzocht.

Eiseres heeft bijgevolg geen verweer kunnen voeren tegen die toepassing en ze heeft 
niet kunnen bewijzen dat alleen artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 te dezen van toepas-
sing was.

Door te verwijzen naar de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992, werpt het arrest 
derhalve een geschil op dat de partijen in hun conclusie niet hadden vermeld (miskenning 
van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het 
recht van verdediging) (...).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest, benevens de in het middel weergegeven overwe-

gingen, vermeldt dat het hof van beroep "de vaststellingen van de eerste rechter 
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overneemt waar hij alle niet vervolledigde rubrieken [van het verzekeringsvoor-
stel] overneemt";

Dat het arrest aldus op de in het onderdeel aangegeven conclusie van eiseres 
antwoordt door, op grond van de gegevens die het preciseert, de "klaarblijkelijke 
onvolledigheid" van het verzekeringsvoorstel en de gevolgen van de houding van 
eiseres ten aanzien daarvan anders te beoordelen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres "zich het voordeel van artikel 9 

van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen heeft ontzegd";
Dat het arrest aldus, in strijd met wat het onderdeel veronderstelt, geen toepas-

sing maakt van de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovereenkomst;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel, om de in het antwoord op het derde onderdeel 

aangegeven reden, feitelijke grondslag mist, in zoverre het de schending aan-
voert van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992, die het aanwijst;

Overwegende voor het overige dat de verzekering, krachtens artikel 9 van de 
wet van 11 juni 1874, alleen nietig is wanneer de verzwijging of onjuiste opgave 
van de zijde van de verzekerde de waardering van het risico zodanig vermindert 
dat de verzekeraar, indien hij daarvan kennis had gedragen, de overeenkomst niet 
op dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan;

Dat, om uit te maken of zulks het geval is, voornoemd artikel 9 niet verbiedt 
dat rekening wordt gehouden met de houding van de verzekeraar na het stilzwij-
gen van de verzekerde over een aantal vragen die door eerstgenoemde werden 
gesteld; 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest, met aanneming van de gronden van de 
eerste rechter, vaststelt dat de volgende rubrieken van het verzekerings-voorstel 
niet zijn ingevuld: "telefoon, beroep, nummer van het rijbewijs, gewone bestuur-
der (ja-neen) en de inlichtingen betreffende die gewone bestuurder, identiteit van 
de eigenaar van het voertuig en van de houder van de nummerplaat (indien zij 
verschillen van de persoon die het voorstel doet), de nummerplaat van het te ver-
zekeren voertuig, het aantal zitplaatsen, het nummer van de motor, het aantal cy-
linders, het nummer van het PV van goedkeuring, het bedrag van de aankoopfac-
tuur, indien het gaat om de vervanging van een bij de maatschappij verzekerd 
voertuig, de nummers van vroegere verzekeringspolissen, de naam van vroegere 
verzekerings-maatschappijen,  het aantal  jaren dat  met een auto is gereden, de 
eventuele ziekten die de rijvaardigheid kunnen verminderen (de in aanmerking te 
nemen vermelding is niet omcirkeld)";

Dat, anderzijds, het arrest vermeldt dat "de verzekeraar, ondanks die klaarblij-
kelijke onvolledigheid van het voorstel, het stuk niet heeft teruggezonden ter ver-
vollediging en de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten op grond van een on-
volledig ingevuld stuk waarvan een gedeelte niet ondertekend of gedagtekend 
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was";
Overwegende dat het arrest uit die houding van eiseres, die het niet-verschoon-

baar noemt, wettig heeft kunnen afleiden dat zij niet "de bedoeling had het af-
sluiten van de polis en de toekenning van de gewone voorwaarden te laten afhan-
gen van het al dan niet beantwoorden van sommige van zijn vragen, daar de 
maatschappij de niet verstrekte inlichtingen blijkbaar niet van doorslaggevend 
belang achtte voor de beoordeling van het risico" en dat de tussen de partijen ge-
sloten overeenkomst bijgevolg niet nietig was krachtens artikel 9 van de wet van 
11 juni 1874;

Dat het onderdeel, in zoverre het de schending van die bepaling aanvoert, niet 
kan worden aangenomen;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om aan ver-

weerder de bedragen te betalen van 34.042.52 euro en van 104,12 euro alsook de 
compensatoire interest op die bedragen met ingang van 2 maart 1992, en uit-
spraak doet over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter 

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

27 februari 2003 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 141

1° KAMER - 28 februari 2003

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - NIEUWE WET - 
OVEREENKOMST - TOEPASSING.

2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - 
NIEUWE WET.

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUR - OVEREENKOMST GESLOTEN 
ONDER DE OUDE WET - CONCURRENTIEBEDING - GELDIGHEID - ARTIKEL 29 WET 
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° In beginsel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar  
inwerkingtreding  ontstaan,  maar  ook  op  de  toekomstige  gevolgen  van  de  onder  de  
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vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de  
nieuwe  wet,  voor  zover  die  toepassing  geen  afbreuk  doet  aan  reeds  onherroepelijk  
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of uitdrukkelijk toepassing ervan  
oplegt op de lopende overeenkomsten1. (Art. 2 B.W.)

3º  Uit  art.  29  Wet  Handelsagentuurovereenkomst  volgt  niet  dat  die  wet  onbeperkt 
toepasselijk  is  op  verbintenissen  uit  overeenkomsten  gesloten  onder  de  oude  wet,  
waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd nadat de nieuwe wet in werking is getreden;  
het artikel heeft evenmin de draagwijdte dat de geldigheid van een concurrentiebeding  
zou mogen beoordeeld worden volgens de later in werking getreden wet2. (Art. 29 Wet 13 
april 1995)

(R. T. SOFIMO N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0603.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt het volgende:
Verweerster als principaal en eiser als agent hebben op 14 december 1993 een 

agentuurovereenkomst  gesloten.  De agentuur  had betrekking  op diensten  van 
makelaar.

Krachtens een beding van de agentuurovereenkomst moet de agent zich gedu-
rende vijf jaar na het einde van de agentuur onthouden van concurrerende activi-
teiten in de regio op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van drie mil-
joen frank.

De agentuurovereenkomst werd beëindigd bij akkoord van partijen op 18 sep-
tember 1995.

De vroegere agent ontwikkelde een concurrerende activiteit in de regio via een 
tussenpersoon.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, inzonderheid §§1 en 4, en 29 van de wet van 13 april 1995 betreffen-

de de handelsagentuurovereenkomst;
- voor zoveel als nodig artikel 4, tweede lid van de wet van 31 mei 1961 betreffende het 

gebruik der talen in wetgevingszaken,  het opmaken,  bekendmaken en inwerkingtreden 

1 Cass., 14 feb. 2002, A.R. C.00.0350.N, nr. 108; 6 dec. 2002, A.R. C.00.0176.N, nr. 655.
2 J.  STUYCK,  "Lopende  contracten  en  contracten  beëindigd  voor  12  juni  1995",  De 
handelsagentuurovereenkomst, Die Keure 1995, 127 e.v.



526 HOF VAN CASSATIE 28.2.03 - Nr. 141 

van wetten en verordeningen.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent veroordeelt in de bestreden beslissing, door bevestiging 

van de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Ieper van 23 maart 1998 eiser tot 
betaling aan verweerster van 1.839.317 BEF meer intresten en de kosten uit hoofde van 
verboden concurrentie na de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst op 15 ok-
tober 1995, op volgende gronden:

"15. Het artikel 24, §1 van de wet van 13 april 1995 schrijft voor dat een concurrentie-
beding enkel geldig is wanneer:

- het schriftelijk werd bedongen,
- het betrekking heeft op het soort zaken waarmee de handelsagent belast was,
- het beperkt blijkt tot het geografisch gebied of de groep personen en het geografisch 

gebied die aan de handelsagent waren toevertrouwd,
- het niet verder reikt dat (dan) zes maanden na de beëindiging van de overeenkomst.
(...)
De  overeenkomst  bevattend  het  concurrentiebeding  werd  gesloten  op  14  december 

1993, het weze voor de inwerkingtreding van de wet op de agentuur (12 juni 1995).
De nieuwe wet bevat geen bepalingen van overgangsrecht, zodat de algemene beginse-

len dienaangaande van toepassing zijn.
Inzake contracten wordt als regel aangenomen dat de nieuwe wet geen onmiddellijke en 

exclusieve werking heeft ten aanzien van de toekomstige gevolgen van onder de oude wet 
gesloten contracten. Dit houdt in dat op de overeenkomsten die nog uitwerking hebben, de 
wet die van kracht was op de dag van hun totstandkoming van toepassing blijft ook ten 
aanzien van de toekomstige gevolgen van de overeenkomst (...).

Op deze regel bestaat een uitzondering, met name wanneer de nieuwe wet van openbare 
orde is of uitdrukkelijk toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten (...). De uit-
zondering die geldt voor de materie die de openbare orde raakt, dient te worden verruimd 
tot deze van dwingend recht, gelet op het onscherpe onderscheid tussen beide begrippen 
en dit in het belang van de rechtszekerheid. Dit klemt (des) te meer nu de eerbiedigende 
werking (d.i. het verder gelden van de oude wet) in het algemeen genomen de uitzonde-
ring is en met name enkel geldt ten aanzien van suppletieve wettelijke regelingen (...).

De regeling in verband met het concurrentiebeding is uit zijn aard zelf van dwingend 
recht.

Het feit dat de geldigheidsvereisten voor overeenkomsten van dwingend recht zijn en 
onmiddellijke werking hebben betekent nog niet dat zij ingrijpen in de reeds eerder ver-
vulde vereisten van contracten. Anders beslissen zou erop neerkomen aan de nieuwe wet 
terugwerkende kracht te verlenen. De nieuwe dwingende bepalingen inzake geldigheids-
vereisten gelden niet voor overeenkomsten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen reeds volledig tot stand gekomen zijn (...).

Dienvolgens is het litigieus concurrentiebeding onder de oude wet geldig tot stand ge-
komen en blijft het onder de nieuwe wet geldig.

16. Een heel andere vraag dan deze naar de principiële geldigheid van het concurrentie-
beding is of dit beding nog uitwerking kan krijgen in zoverre het de in artikel 24, §1 en 
§4, bepaalde grenzen overschrijdt. Het antwoord op deze vraag is volgens het hof nega-
tief.

De aanspraken van (verweerster) hebben geen betrekking op de geldigheid van de over-
eenkomst, noch vinden ze hun oorsprong in de overeenkomst voordat ze beëindigd werd, 
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noch in de beëindiging zelf. Het betreft in casu verbintenissen die ontstaan zijn na de be-
ëindiging van de overeenkomst. Dienvolgens worden de aanspraken van (verweerster) be-
heerst door de nieuwe dwingende bepalingen die van toepassing zijn op de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van partijen en dient er te worden nagegaan (i) of de beweerde 
concurrentiële handelingen binnen zes maand na de beëindiging van de overeenkomst 
werden gesteld (artikel 24, §1) en (ii) of de forfaitaire vergoeding bepaald in geval van 
schending van het concurrentiebeding, niet hoger is dan een bedrag gelijk aan één jaar 
vergoeding berekend zoals bepaald in artikel 20, 4° lid, tenzij de principaal het bestaan en 
de omvang van zijn nadeel bewijst (artikel 24, §4).

De agentuur is beëindigd per 15 oktober 1995.
(...)
Het staat  dus vast  dat  (eiser) onder  de dekmantel van de vennootschap NV IVVA, 

waarvan hij afgevaardigd-bestuurder was, binnen zes maand na de beëindiging van de 
agentuur concurrentiële activiteiten heeft gehad.

In de eenentwintig en een halve maand dat (eiser) voor (verweerster) werkzaam was, 
viel te zijnen gunste aan commissies een bedrag open van 3.295.442 BEF, wat op jaarba-
sis 1.839.317 BEF geeft.

Aangaande dit cijfer bestaat onder partijen geen betwisting.
De in artikel 8 bedongen forfaitaire schadeloosstelling van 3.000.000 BEF dient te wor-

den verminderd tot dit bedrag, zijnde de maximumbegrenzing bepaald in artikel 24, §4.
(...).
18. (Eiser) werpt nog op dat als artikel 29 van de nieuwe wet stelt dat deze wet niet toe-

passelijk is op de verbintenissen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de da-
tum waarop zij in werking is getreden, hieruit a contrario dient te worden afgeleid dat de 
wet wel toepasselijk is op de verbintenissen waarvan de uitvoering niet in rechte is gevor-
derd zoals in casu het geval is.

Artikel 29 bevat een beperking op de toepassing van de algemene beginselen van het 
overgangsrecht en kan niet worden gezien als een exhaustieve bepaling ten aanzien van 
wat niet onder de nieuwe wet valt (...). De door (eiser) ontwikkelde 'a contrario-redene-
ring' gaat dan ook niet op" (arrest pp. 8 e.v.).

Grieven
Overeenkomstig artikel 24, §1 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handels-

agentuurovereenkomst  kan  de  agentuurovereenkomst  een  concurrentiebeding  bevatten. 
Dit concurrentiebeding is enkel geldig wanneer:

1° het schriftelijk werd bedongen;
2° het betrekking heeft op het soort zaken waarmee de handelsagent belast was;
3° het beperkt blijft tot het geografisch gebied of de groep personen en het geografisch 

gebied die aan de handelsagent waren toevertrouwd;
4° het niet verder reikt dan zes maanden na de beëindiging van de overeenkomst.
Overeenkomstig artikel 24, §4 van dezelfde wet mag de forfaitaire vergoeding waarin 

de overeenkomst voorziet in geval van schending van het concurrentiebeding, niet hoger 
zijn dan een bedrag gelijk aan één jaar vergoeding berekend op de door deze bepaling 
aangewezen wijze.

Overeenkomstig artikel 29 van dezelfde wet, is deze wet niet toepasselijk op de verbin-
tenissen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij in wer-
king treedt.

Deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1995, is dienvolgens over-
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eenkomstig artikel 4, tweede lid van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der 
talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, verbindend vanaf 12 juni 1995.

Het hof van beroep stelde vast dat partijen een overeenkomst van handelsagentuur slo-
ten op 14 december 1993 en hieraan bij gemeen akkoord van 18 september 1995 een ein-
de stelden vanaf 15 oktober 1995.

1. Eerste onderdeel
Artikel 29 van de genoemde wet houdt een regel van toepassing van deze wet in de tijd 

in, en deze wet bevat dienvolgens, in tegenstelling tot wat het hof van beroep overweegt, 
wel degelijk een bepaling van overgangsrecht.

In toepassing van genoemd artikel 29 vallen de verbintenissen waarvan de uitvoering in 
rechte is gevorderd na 12 juni 1995, dienvolgens onder de toepassing van de wet van 13 
april 1995.

Verweerster maakt aanspraak op vergoeding wegens vermeende daden van verboden 
concurrentie door eiser gepleegd na 15 oktober 1995, en bracht in dat verband een dag-
vaarding uit op 14 oktober 1996.

De geldigheid van het niet-concurrentiebeding dat in de overeenkomst van 14 decem-
ber 1993 was opgenomen en waarvan de niet-naleving werd aangeklaagd na 12 juni 1995, 
diende dienvolgens beoordeeld te worden op grond van de bepalingen van de wet van 13 
april 1995.

Eiser voerde aan (zie bv. het verzoekschrift tot hoger beroep p. 3), en het hof van be-
roep aanvaardde minstens impliciet (zie arrest p. 9, nr. 16), dat het in de overeenkomst op-
genomen niet-concurrentiebeding temporeel, geografisch en wat betreft de hoegrootheid 
van de vergoeding, strijdig was met de bepalingen van de wet van 13 april 1995.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet zonder miskenning van de in het middel aan-
gevoerde  wetsbepalingen  kon  oordelen  dat  "het  litigieus  concurrentiebeding  onder  de 
oude wet geldig tot stand gekomen (is) en het onder de nieuwe wet geldig (blijft)" (arrest 
p. 9, nr. 15, in fine) (schending van alle in de aanhef van het middel aangevoerde wetsbe-
palingen).

2. Tweede onderdeel
In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar in-

werkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder de gelding van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten. Inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing tenzij de nieuwe wet 
van openbare orde is of uitdrukkelijk toepassing voorschrijft op de lopende overeenkom-
sten.

Te dezen diende om beide redenen toepassing te worden gemaakt van de nieuwe wet, te 
weten de handelsagentuurovereenkomstenwet van 13 april 1995.

Het hof van beroep aanvaardde immers dat "de regeling in verband met het concurren-
tiebeding uit zijn aard zelf van dwingend recht (is)" (arrest p. 8, onderaan) en dat te dezen 
de regeling inzake wetten van openbare orde dient te worden verruimd tot de wetten van 
dwingend recht "gelet op het onscherpe onderscheid tussen beide begrippen en dit in het 
belang van de rechtszekerheid".

De handelsagentuurovereenkomstenwet schrijft daarenboven zelf niet alleen uitdrukke-
lijk haar toepassing voor op de verbintenissen waarvan de uitvoering in recht nog niet is 
gevorderd op de datum waarop zij in werking treedt, doch ook uit de voorbereiding van de 
wet blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever deze wet onmiddellijk toepasselijk te 
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maken op de lopende handelsagentuurovereenkomsten, gelet op de bepalingen, inzonder-
heid artikel 22 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 18 de-
cember 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstan-
dige handelsagenten (86/653/EEG).

Het hof van beroep kon dienvolgens niet wettig weigeren de bepalingen van de wet van 
13 april 1995 toe te passen met betrekking tot de geldigheid van het in de handelsagen-
tuurovereenkomst opgenomen niet-concurrentiebeding.

Hieruit  volgt  dat  het  hof  van  beroep  de  in  het  middel  aangegeven  wetsbepalingen 
schendt.

V. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 29 van de wet van 13 april 1995 betreffen-

de de handelsagentuurovereenkomst, deze wet niet toepasselijk is op de verbinte-
nissen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij in 
werking is getreden, dit is te dezen 12 juni 1995;

Dat uit deze regel niet volgt dat die wet onbeperkt toepasselijk is op de verbin-
tenissen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd nadat zij in werking is ge-
treden;

Dat, onverminderd de beperkingen die verband houden met de uitvoering van 
de agentuur na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, aan de geldigheid van de 
bedingen van de overeenkomst gesloten onder de oude wet door artikel 29 geen 
afbreuk wordt gedaan;

Dat het niet de bedoeling was van de wetgever de geldigheid van vroegere 
agentuurovereenkomsten te laten beoordelen volgens de nieuwe normen; dat de 
wetgever alleen heeft gewild dat de nieuwe norm de uitvoering van bestaande 
overeenkomsten zou beheersen;

Overwegende dat een nieuwe wet in beginsel niet alleen van toepassing is op 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen af-
breuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; dat de nieuwe wet niet 
de draagwijdte heeft dat de geldigheid van een concurrentiebeding zou mogen 
beoordeeld worden volgens de later in werking getreden wet; dat in zake over-
eenkomsten de oude wet van toepassing blijft op dergelijk beding tenzij de nieu-
we wet van openbare orde of van dwingend recht is of uitdrukkelijk de toepas-
sing ervan oplegt op de lopende overeenkomsten; 

Dat het genoemde artikel 29 hiermede spoort, en niet de draagwijdte heeft dat 
de geldigheid van een concurrentiebeding zou mogen beoordeeld worden vol-
gens de later in werking getreden wet; 

Overwegende dat het arrest dat in die zin oordeelt, de in het middel aangewe-
zen wetsbepalingen niet schendt;

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

28 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Bützler en Nelissen Grade.

Nr. 142

1° KAMER - 28 februari 2003

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OBJECTIEVE 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - BESLISSING OVER VOORLOPIGE MAATREGEL - DEFINITIEVE 
BESLECHTING VAN HET GESCHIL.

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - ONVERENIGBAARHEID - OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID - BESLISSING 
OVER VOORLOPIGE MAATREGEL - DEFINITIEVE BESLECHTING VAN HET GESCHIL.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING OVER VOORLOPIGE MAATREGEL - DEFINITIEVE 
BESLECHTING VAN HET GESCHIL.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID 
- BESLISSING OVER VOORLOPIGE MAATREGEL - DEFINITIEVE BESLECHTING VAN HET GESCHIL.

1º, 2°, 3° en 4° Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen  
alvorens een geschilpunt te beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is  
wanneer  hij  het  geschilpunt  definitief  beslecht;  dit  is  niet  anders  wanneer  hij  bij  de 
definitieve beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige maatregel1.

(D. T. D.N.)

ARREST

(A.R. C.01.0221.N)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 22 juni 1990, A.R. 6890, nr. 618. De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in het 
gedrang  komen  wanneer  hij  reeds  vroeger  kennis  genomen  heeft  van  het  geschil  bijv.  in  de 
omstandigheden vermeld in het tweede lid van art. 292 Ger.W. Gelet op de beperking sub 1 van de 
wrakingsgrond vermeld in art. 828, 9° Ger.W. is het arrest van 12 dec. 1997, A.R. C.96.0284.F, nr. 
552, niet relevant. Over het onderscheid tussen persoonlijke en objectieve onpartijdigheid, zie de 
conclusie van advocaat-generaal LENAERTS bij Cass., 13 jan. 1986, A.R. 4965, nr. 308. 
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III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter, zoals neer-

gelegd in o.m. de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950, goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955, 292, 828, 8°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, - waarbij de vordering van eiser tot het verkrijgen van de echt-

scheiding op grond van bepaalde feiten lastens verweerster wordt afgewezen, evenals zijn 
vordering wegens tergend en roekeloos (hoger) beroep, met veroordeling van eiser tot ge-
rechtskosten en eiser wordt veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsuitkering na 
echtscheiding van 75.000 BEF per maand, geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 301, §2 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf 24 juni 1996, onder aftrok van de 
reeds door eiser ten provisionele titel betaalde bedragen-, werd gewezen door de derde ka-
mer van het Hof van Beroep te Brussel, waarvan o.m. deel uitmaakte Raadsheer Mevrouw 
M.d.W., op grond o.m. van de volgende motieven (pp. 10-12):

"(Eiser) brengt geen enkel nieuw stuk voor betreffende zijn recente financiële toestand, 
en legt enkel opnieuw de stukken neer die reeds ontleed werden in het arrest van het hof 
van 11/6/98, dat (verweerster) een provisionele onderhoudsuitkering na echtscheiding van 
75.000 BEF per  maand,  geïndexeerd,  toekende.  (Verweerster) brengt evenmin recente 
stukken betreffende haar financiële toestand voor. (...) Wat betreft de financiële situatie 
van (eiser) verwijst het hof naar de motivering van het arrest van 11/6/98, die, gelet op het 
ontbreken van enig nieuw gegeven, nog steeds van toepassing is. (...) Gelet op het feit dat 
(eiser) zoals uiteengezet in het arrest van 11/6/98 en in voorgaande beslissingen, zijn wer-
kelijke financiële mogelijkheden verbergt, gelet op het feit dat hij, zoals tijdens het huwe-
lijksleven, nog steeds werkzaam is als advocaat, en als beheerder van de NV Lendit, is er 
geen  enkele  aanwijzing  dat  dit  bedrag  één  derde  van  zijn  netto  inkomsten  zou 
overtreffen".

Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter, kan 

een raadsheer die reeds over hetzelfde geschil tussen partijen een uitspraak heeft geveld, 
niet meer voor objectief onpartijdig doorgaan vermits hij zijn vooroordeel reeds heeft ken-
baar gemaakt.

In casu deed het arrest gewezen door de derde kamer van het Hof van Beroep te Brussel 
op 11 juni 1998 (A.R. nr. 1997/AR/3093) ten gronde uitspraak over hetzelfde geschil tus-
sen partijen wat betreft de door eiser te betalen onderhoudsuitkering na echtscheiding op 
grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, weliswaar ten provisionele titel in af-
wachting van de beslechting van de tegenvordering in echtscheiding van eiser, maar dan 
toch op grond van dezelfde oorzaak, met hetzelfde voorwerp, mits het toepassen van iden-
tiek dezelfde criteria van genoemd artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek op dezelfde 
door partijen voorgebrachte stukken.

In casu werd het aangehaalde voorgaande arrest van 11 juni 1998 mede geveld door 
Raadsheer Mevrouw M.d.W..

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat geveld werd door een zetel waarvan Raads-
heer Mevrouw M.d.W. deel uitmaakte, dewelke voordien haar vooroordeel over hetzelfde 
geschil tussen partijen, nl. de door verweerster gevorderde onderhoudsuitkering na echt-
scheiding, reeds had kenbaar gemaakt in het mede door haar gevelde arrest van 11 juni 
1998, gewezen werd door een rechterlijke instantie die objectief niet als onpartijdig kan 
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beschouwd worden en derhalve nietig is (schending van het in de aanhef van het middel 
aangehaalde algemeen rechtsbeginsel).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel 

heeft bevolen alvorens een geschilpunt te beslechten, niet volgt dat hij niet meer 
objectief onpartijdig is wanneer hij het geschilpunt definitief beslecht;

Dat aldus de rechter die in afwachting van de uitspraak over een echtscheiding 
ten laste van de echtgenoot die de echtscheiding reeds in zijn voordeel heeft ver-
kregen, uitspraak doet over een provisionele uitkering in afwachting dat over de 
aangehouden echtscheidingsvordering is beslist, niet objectief partijdig is wan-
neer hij nadien, bij de afwijzing van de vordering tot echtscheiding die was aan-
gehouden, de definitieve uitkering na echtscheiding bepaalt;

Dat dit niet anders is wanneer die rechter bij de beslissing over de definitieve 
uitkering verwijst naar de motivering van de uitspraak over de provisionele uit-
kering;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat die rechter niet objectief onpartijdig is, 
faalt naar recht;

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

28 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 143

1° KAMER - 28 februari 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - GEWETTIGDE VERDENKING - 
BEGRIP.

2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - TUCHTZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP.

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - GEWETTIGDE VERDENKING - 
BEGRIP.

4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - TUCHTZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP.

1º en 2° De omstandigheid dat in 1991 de tuchtvervolging tegen de verzoeker aan een  
provinciale  raad  van  de  Orde  van  architecten  werd  onttrokken  kan  geen  wettige 
verdenking doen ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van dezelfde, maar 
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thans  uit  andere  leden  samengestelde  provinciale  raad  bij  de  behandeling  van  de 
tuchtvervolging die betrekking heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de meer  
dan tien jaar geleden ingestelde tuchtvervolging1. (Art. 648, 2° Ger.W.)

3º en 4° Wanneer uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt of geen  
mogelijk  gebrek aan objectiviteit  kan worden afgeleid,  kunnen zij  bij  de verzoeker tot  
onttrekking  geen  wettige  verdenking  doen  ontstaan  in  verband  met  de  strikte 
onpartijdigheid van de Raad van de Orde bij  de behandeling van de zaak.  (Art.  648, 
2° Ger.W.)

(S.)

ARREST

(A.R. C.03.0016.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft bij arrest van 17 januari 2003 het verzoek tot onttrekking niet 

kennelijk onontvankelijk verklaard.
De voorzitter van de raad heeft een verklaring ondertekend op de uitgifte van 

het arrest in overleg met de secretaris van raad die met naam wordt vermeld en 
die de verklaring mede-ondertekent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een tuchtprocedure tegen verzoeker aanhangig is  voor de 

Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen;
Overwegende dat verzoeker de onttrekking vraagt op grond van het feit dat in 

1991 een zaak tegen hem gericht aan de Orde van Architecten van de provincie 
Antwerpen werd onttrokken; dat die tuchtvervolging gebaseerd was op het feit 
dat verzoeker toen een strafklacht had neergelegd tegen leden van de Raad van 
de Orde;

Overwegende  dat  de  tuchtvervolging  die  thans  wordt  ingesteld  betrekking 
heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de feiten waarvoor meer dan 
tien jaar geleden een tuchtvervolging werd ingesteld; dat de leden van de Raad 
tegen wie klacht werd neergelegd, volgens de verklaring van de voorzitter, geen 
deel meer uitmaken van de Raad van de Orde ;

Overwegende dat het verzoek tot onttrekking mede is gebaseerd op de reden 
dat de Raad in strijd met het reglement informatie heeft gevraagd waarover de 
Raad reeds beschikte en dat er een duidelijke "graad van vijandschap waarneem-
baar" was ;

Dat uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt;
Dat uit de vraag van die informatie geen mogelijk gebrek aan objectiviteit kan 

worden afgeleid;
Dat de aangevoerde omstandigheden bij verzoeker geen wettige verdenking 

kunnen doen ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van de Raad van 

1 Zie Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, nr. 531; 29 okt. 1998, A.R. C.98.0392.N, nr. 465.
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de Orde van Architecten te Antwerpen bij de behandeling van de zaak;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.

28 februari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaaten: mr. 
Verbist.
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