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Nr. 254

3° KAMER - 2 mei 2005

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- VOORRECHT VAN DE DWINGENDE KRACHT VAN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING - 
DRAAGWIJDTE - GRENZEN - BEWIJS - VERMOEDEN.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - SOCIALE ZEKERHEID - 
WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - VOORRECHT VAN DE DWINGENDE 
KRACHT VAN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING.

1º en 2° De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is bevoegd om het voordeel van de wet te  
ontzeggen  aan  degenen  die  de  voorwaarden  ervan  niet  vervullen  en  bijgevolg  om 
ambtshalve te beslissen over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst1; uit  
die  omstandigheid volgt  evenwel  niet  dat  het  al  dan niet  bestaan van een dergelijke  
arbeidsovereenkomst  een  vermoeden  zou opleveren  dat  de  Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid zou ontslaan van elke bewijsplicht2. (Artt. 5, 9, 22 en 40 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969)

(R.S.Z. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0121.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 18 augustus 2003 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, 5, 9, 21, 22 en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders;

- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 6, 1134, 1315, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemene bestuursrechtelijke beginselen van de continuïteit van de openbare dienst en 

van het voorrecht van de dwingende kracht van de uitvoerbare beslissing, d.i. algemeen 
rechtsbeginsel van het voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechts-

1 Cass., 7 dec. 1998, A.R. S.97.0165.F, nr. 505, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 1998, nr. 505; zie 
Cass., 27 okt. 2003, A.R. S.01.0147.F, nr. 530, met concl. O.M.; J.T.T. 2004, 68, met concl. O.M.
2 Zie Cass., 16 maart 1998, A.R. S.97.0107.N, nr. 150; zie ook Cass., 7 okt. 1996, A.R. S.96.0016.N, 
nr. 362; 17 nov. 1997, A.R. S.96.0129.N, nr. 479.
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handeling.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiser niet-gegrond en bevestigt derhalve het 

beroepen vonnis, die de beslissing van 22 augustus 1994 vernietigt waarbij eiser weigert 
verweerder het sociaal statuut van werknemer toe te kennen, op grond dat, in substantie, 
het  bestaan van een arbeidsovereenkomst bewezen moet worden door degene die zich 
erop beroept; dat de partijen hun overeenkomst te dezen hebben omschreven als een ar-
beidsovereenkomst; dat eiser, die beweert dat die omschrijving niet strookt met de werke-
lijkheid, bijgevolg dient te bewijzen dat er geen gezagsverhouding bestaat, en dat het (ar-
beids)hof alleen kan vaststellen dat eiser niet ten genoege van recht aantoont dat de om-
schrijving die de partijen aan hun overeenkomst gegeven hebben, niet strookt met de wer-
kelijkheid.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De Rijksdienst voor sociale zekerheid (afgekort R.S.Z.) is een openbare instelling die 

bij wet is gelast met het innen van de socialezekerheidsbijdragen (artikelen 5 en 9 van de 
organieke wet van 27 juni 1969 van de maatschappelijke zekerheid) die verschuldigd zijn 
door de werkgevers en de werknemers die door een arbeidsovereenkomst of een daarmee 
gelijkgestelde overeenkomst zijn verbonden (artikelen 1 van de wet van 27 juni 1969, 1 
en 2 van de wet van 29 juni houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid 
voor werknemers).

Iedere verzekeringsplichtige werkgever moet zich bij de R.S.Z. laten inschrijven en aan 
deze laatste een aangifte met verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdra-
gen doen geworden (artikel 21 van de wet van 27 juni 1969).

Wanneer geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, bepaalt de R.S.Z. 
ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen aan de hand van alle reeds voor-
handen zijnde gegevens, of na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewon-
nen bij de werkgever, die verplicht is ze te verstrekken (artikel 22 van de wet van 27 juni 
1969).

Wanneer de werkgever verzuimt de aan de R.S.Z. verschuldigde bijdragen te betalen, 
kan laatstgenoemde de verschuldigde bijdragen bij wijze van dwangbevel invorderen, on-
verminderd zijn recht om de werkgever voor de rechter te dagvaarden (artikel 40 van de 
wet van 27 juni 1969).

Uit al die bepalingen volgt dat de R.S.Z. het voordeel van de onderwerping aan de soci-
ale zekerheid kan ontzeggen aan degene die niet aan de voorwaarden voldoet en dat hij 
bijgevolg ambtshalve kan beslissen over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereen-
komst, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 27 juni 1969.

De R.S.Z. kan aldus een beroep doen op het voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling door toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van de 
continuïteit van de openbare dienst.

Ingevolge dat voorrecht kan de R.S.Z., in tegenstelling tot privé-personen, zelf uitvoer-
bare beslissingen nemen, d.w.z. beslissingen die geen voorafgaande tussenkomst van de 
rechter vereisen, en kleeft er aan die beslissing dus een vermoeden van wettelijkheid.

Het wettelijk vermoeden ontslaat degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder be-
wijs (artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek).

Het staat dus aan verweerder, aan wie eiser bij beslissing van 22 augustus 1994 het 
voordeel van de onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers ontnomen heeft, 
te bewijzen dat hij, in tegenstelling tot die beslissing, met de vennootschap "Carrosserie 
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du Pont" verbonden is door een arbeidsovereenkomst en dat hij bijgevolg onderworpen is 
aan de sociale zekerheid der werknemers.

Hoewel het arrest te dezen aanneemt dat de R.S.Z. ook de opdracht heeft ambtshalve te 
beslissen over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst, oordeelt het niettemin 
dat de partijen hun overeenkomst hebben omschreven als een arbeidsovereenkomst, zodat 
de R.S.Z., die deze omschrijving verwerpt, dient te bewijzen dat er een gezagsverhouding 
bestaat en dat, wat dat betreft, "het [arbeids]hof alleen kan vaststellen dat de R.S.Z. niet 
ten genoege van recht aantoont dat de omschrijving die de partijen aan hun overeenkomst 
gegeven hebben, niet strookt met de werkelijkheid".

Aldus keert het arrest de bewijslast om en miskent het het voorrecht van de dwingende 
kracht van de rechtshandeling en het vermoeden van wettelijkheid van de beslissing, die 
eiser ten goede komen (miskenning van de algemene rechtsbeginselen en wettelijke bepa-
lingen die aangegeven worden in de aanhef van het middel, met uitzondering van de arti-
kelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerech-

telijk Wetboek moet de partij die zich beroept op het bestaan van een arbeidsovereen-
komst, de feiten die zij aanvoert bewijzen.

Te dezen heeft verweerder een rechtsvordering ingesteld teneinde te horen zeggen dat 
hij met de vennootschap "Carrosserie du Pont" verbonden is door een arbeidsovereen-
komst.

Het bewijs van het feit dat zijn rechtsvordering in feite en naar recht gegrond is, berust 
bijgevolg op verweerder.

Het arrest merkt overigens op dat "het bestaan van de arbeidsovereenkomst bewezen 
moet worden door degene die zich erop beroept". Het beslist niettemin dat "het (eiser) is 
die de feiten die hij aanvoert, dient te bewijzen", op grond dat de partijen hun overeen-
komst hebben omschreven als een arbeidsovereenkomst.

De omstandigheid dat de partijen de overeenkomst tussen hen als een arbeidsovereen-
komst hebben omschreven (N.B.: in feite is er geen schriftelijke overeenkomst; het ar-
beidshof heeft zijn beslissing uitsluitend gegrond op de verklaring van de vennootschap 
"Carrosserie du Pont") impliceert niet dat de regels betreffende de bewijslast niet nage-
leefd hoeven te worden.

Dat is des te meer het geval, daar eisers beslissing beschikt over een vermoeden van 
wettelijkheid, dat eiser ontslaat van de verplichting de werkelijkheid van het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst te bewijzen (cf. artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek).

De omschrijving, daarentegen, die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven, 
beschikt over geen enkel vermoeden van wettelijkheid.

Bijgevolg heeft het arrest niet kunnen beslissen dat de wijziging van de omschrijving 
waartoe eiser ambtshalve besloten heeft, niet aangenomen kan worden omdat "(eiser) niet 
ten genoege van recht aantoont dat de omschrijving die de partijen aan hun overeenkomst 
gegeven hebben, niet strookt met de werkelijkheid", zonder de regels betreffende de be-
wijslast alsook het voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshan-
deling en het vermoeden van wettelijkheid waarover eiser beschikt, te miskennen (mis-
kenning van de algemene rechtsbeginselen en schending van de wetsbepalingen die in de 
aanhef van het middel zijn aangegeven, meer bepaald schending van de artikelen 1315, 
1352 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering 
van de artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel (subsidiair)
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Zo de R.S.Z. dient te bewijzen dat er geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen verweer-
der en de vennootschap "Carrosserie du Pont", dan kan dat bewijs geleverd worden door 
alle middelen rechtens.

De rechter is niet gebonden door de omschrijving die de partijen aan de overeenkomst 
hebben gegeven, maar moet daarentegen het al dan niet bestaan van een arbeidsovereen-
komst beoordelen in het licht van alle feitelijke gegevens die hem worden voorgelegd.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken overeenkomsten de partij-
en tot wet, maar op voorwaarde dat zij wettig zijn aangegaan en dat zij met name de bepa-
lingen van openbare orde niet schenden (artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek).

De regels inzake onderwerping aan de sociale zekerheid raken de openbare orde en hun 
toepassing of het bewijs van de onderwerping aan de sociale zekerheid kunnen bijgevolg 
niet afhankelijk zijn van de wil van de partijen om tussen hen een arbeidsovereenkomst te 
sluiten.

Daarenboven heeft de omschrijving die de partijen aan een overeenkomst geven, niet 
de waarde van een vermoeden, aangezien vermoedens alleen bij wet kunnen worden inge-
steld of door de rechter worden aangenomen (artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Aangezien de wet geen enkel vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
heeft aangenomen, hoefde de R.S.Z. te dezen niet te bewijzen dat er geen arbeidsovereen-
komst bestond maar diende hij alleen de gegevens voor te leggen op grond waarvan het 
bestaan van een aannemingsovereenkomst kon worden aangetoond.

Het arrest  beslist  niettemin dat "wanneer de partijen hun overeenkomst omschreven 
hebben als  een arbeidsovereenkomst,  de wijziging alleen kan worden aangenomen op 
grond van gegevens die duidelijk aantonen dat de omschrijving niet strookt met de werke-
lijkheid, dat de partij die een andere omschrijving wil, dient te bewijzen dat er geen ge-
zagsverhouding bestaat; dat de R.S.Z., die een andere omschrijving wil dan de gezamen-
lijke omschrijving van de partijen, bijgevolg dient te bewijzen dat uit hun gedrag geen 
rechtsverhouding tussen hen kan worden afgeleid".

Op die gronden heeft het arbeidshof bijgevolg geoordeeld dat het, in een materie die de 
openbare orde raakt en dus niet door de gezamenlijke wil van de partijen wordt beheerst, 
gebonden was door de omschrijving die de partijen aan hun overeenkomst hadden gege-
ven, dat deze de waarde van een vermoeden had en dat de R.S.Z. derhalve het vermoeden 
diende te weerleggen door te bewijzen dat er geen gezagsverhouding bestond of, met an-
dere woorden, dat er een gegeven bestond dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
uitsloot.

Bijgevolg is de overweging dat de "R.S.Z. dient te bewijzen dat er geen gezagsverhou-
ding bestaat", aangezien de partijen "hun overeenkomst omschreven" hebben als een ar-
beidsovereenkomst, niet naar recht verantwoord (schending van alle, in de aanhef van het 
middel aangenomen wetsbepalingen, inzonderheid van de artikelen 6, 1134, 1315, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van 
de miskenning van de algemene bestuursrechtelijke beginselen van de continuïteit van de 
openbare dienst en van het voorrecht van de dwingende rechtshandeling).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat, uit de omstandigheid dat eiser, zoals blijkt uit het bepaalde 

in de artikelen 5, 9, 22 en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, bevoegd is om, zelfs bij gebrek aan bijzondere bepalingen, het voor-
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deel van de wet te ontzeggen aan degenen die de voorwaarden ervan niet vervul-
len en bijgevolg ambtshalve over het al dan niet bestaan van een in het eerste ar-
tikel van de wet bedoelde arbeidsovereenkomst te beslissen, en dat zijn beslis-
sing krachtens zijn voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve 
rechtshandeling uitvoerbaar is, niet kan worden afgeleid dat het al dan niet be-
staan van een dergelijke overeenkomst een vermoeden oplevert dat eiser ontslaat 
van elke bewijsplicht;

Dat het onderdeel, dat berust op de aanvoering van het tegendeel, faalt naar 
recht;

Tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest, om het bestaan van een arbeidsovereenkomst tus-

sen verweerder en zijn medecontractant aan te nemen, beslist dat " uit de formele 
uitvoering die [deze] partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven, [...] kan 
[...] worden afgeleid dat zij in hun arbeidsverhoudingen hebben gekozen voor 
[...] een gezagsverhouding" en dat "[eiser] eiser niet ten genoege van recht aan-
toont dat de omschrijving die de partijen aan hun overeenkomst gegeven hebben, 
niet strookt met de werkelijkheid";

Dat het arrest, in tegenstelling tot wat dit onderdeel aanvoert, eiser niet ver-
plicht "het bewijs te leveren van de feiten die hij aanvoert, op grond dat (ver-
weerder en zijn medecontractant) hun overeenkomst hebben omschreven als een 
arbeidsovereenkomst";

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het arrest, na te hebben aangenomen dat verweerder het be-

staan van een gezagsverhouding heeft aangetoond, beslist "dat (eiser), die een 
andere omschrijving wil dan de gezamenlijke omschrijving van de partijen, bij-
gevolg dient te bewijzen dat uit hun gedrag geen rechtsverhouding tussen hen 
kan worden afgeleid", de regels van de bewijslast correct toepast;

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

2 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 255

3° KAMER - 2 mei 2005

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
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ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - 
VORM - AKTE VAN HOGER BEROEP - UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN - BEGRIP.

Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, bevat 
de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven; voor 
de nakoming van die verplichting is het noodzakelijk maar voldoende dat appellant zijn  
bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die vermelding moet klaar en duidelijk  
genoeg zijn om de geïntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor te bereiden en om 
de appèlrechter in staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; die verplichting houdt  
niet in dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden vermeld1.  (Art. 
1057, 7° Ger.W.)

(R.S.Z. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0161.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 januari 2004 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep tegen het vonnis van 15 september 1995 van de 

Arbeidsrechtbank te Nijven, afdeling Waver, niet-ontvankelijk, op grond:
"Dat (verweerder) de ontvankelijkheid van het hoger beroep betwist;
Dat hij aanvoert dat appellant krachtens artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek, 

voldoende redenen moet opgeven waarom hij  meent  dat de  bestreden beslissing moet 
worden vernietigd of gewijzigd, zodat de geïntimeerde zijn verdediging kan voorbereiden;

Dat hij daaraan toevoegt dat [eiser] weliswaar niet verplicht is in zijn akte van hoger 
beroep een volledige argumentatie te ontwikkelen, maar dat hij zich niet kan beperken tot 
een gewone opsomming van de beschikkingen van het vonnis die hij bekritiseert, zonder 
verdere uitleg over de motivering van zijn kritieken;

Dat het [arbeids]hof instemt met dit standpunt, des te meer daar de zaken die in eerste 
aanleg erbij zijn gevoegd, bijzonder ingewikkeld zijn en [eiser] een organisme is dat ge-
specialiseerd is in dat soort zaken;

Dat het verzoekschrift van hoger beroep te dezen bijzonder kort is;
Dat, aldus, wat de zaak A.R. 22.223 betreft, [eiser] zich ertoe beperkt te zeggen dat hij 

1 Cass.,  7  sept.  2000,  A.R. C.99.0171.F,  nr.  450;  zie G.  CLOSSET-MARCHAL,  "L'acte d'appel  et  sa 
motivation", noot onder Cass., 14 dec. 2000, R.G.D.C. 2002, 231 e.v., inz. 234; zie ook Cass., 14 dec. 
2000, A.R. C.99.0359.F, nr. 692.
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het oneens is met de door de eerste rechter verrichte aftrek en daarbij voor het overige 
verwijst naar de conclusie die hij voor de eerste rechter genomen heeft;

Dat, wat de andere zaken betreft, niet met zekerheid kan worden uitgemaakt wat de 
grieven zijn die het beroepen vonnis worden verweten;

Dat, ten slotte, wat de kosten betreft, [eiser] zich ertoe beperkt te preciseren dat hij zijn 
veroordeling in de kosten betwist, zonder verdere verduidelijking;

Dat dergelijke 'toelichtingen' bij de grieven tegen het beroepen vonnis en tegen de daar-
aan voorafgaande rechtspleging wel erg bondig en onduidelijk zijn";

Grieven
Artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de akte van hoger beroep "de 

uiteenzetting van de grieven" moet vermelden. Het verplicht de appellant niet "zijn kritiek 
nader toe te lichten" en verplicht, met andere woorden, de appellant evenmin in zijn akte 
van hoger beroep tevens de middelen en redenen te vermelden waarop zijn grieven ge-
grond zijn.

Anders gezegd, artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de appellant al-
leen zijn grieven tegen de beslissing van de eerste rechter op te sommen, zonder dat hij de 
redenen voor die verwijten moet uiteenzetten.

Te dezen bevatte het vonnis een gedetailleerde en verantwoorde opsomming van de bij-
dragen, bijdrageopslagen, interesten en gerechtskosten die verweerder volgens de recht-
bank verschuldigd was in de verschillende, aan haar voorgelegde zaken.

In zijn verzoekschrift van hoger beroep heeft [eiser] kritiek geleverd op de lijst van de 
nog verschuldigde sommen, zoals deze was opgemaakt door het vonnis van 15 september 
1995 van de Arbeidsrechtbank te Nijvel:

"Wat betreft de beginselen van de aanrekening van de bedragen, heeft het vonnis een 
wet toegepast die geen betrekking heeft op de sociale zekerheid; in dit geval moet immers 
artikel 25 van de wet van 27 juni 1969 worden toegepast.

Daarenboven kan volgens de wet geen vermindering van bijdragen worden toegekend 
aan de werkgever die de instelling nog bedragen verschuldigd was en blijft.

Het saldo dat de arbeidsrechtbank in haar bestreden vonnis opgeeft, is niet correct.
Ten slotte was de procedure tot gedwongen tenuitvoerlegging die [eiser] voor bepaalde 

procedures heeft ingeleid, gerechtvaardigd, in zoverre [verweerder] in het kader van die 
procedures nog steeds bedragen verschuldigd was.

De bedragen die de arbeidsrechtbank in haar bestreden vonnis opgeeft, stroken evenmin 
met de werkelijkheid. De kosten van die procedures moeten dus ten laste blijven [van ver-
weerder].

[Eiser] formuleert tevens volgende grieven met betrekking tot de verschillende zaken:
Zaak A.R. 22.223/W
De eerste rechter beslist ten onrechte dat de vordering slechts gegrond is ten belope van 

14.085 BEF (bijdrageopslagen), 1.408 BEF + 610 BEF (interest, naast de kosten).
De eerste rechter verwijt [eiser] de door [verweerder] betaalde bedragen niet correct te 

hebben verrekend.
[Eiser] betwist dit en houdt vol dat de bewuste verrekening [verweerder] niet benadeelt.
Na verrekening van het bedrag dat de notaris D. betaald heeft, bedroeg het saldo van 

het  volgens  eiser  nog  verschuldigde  bedrag,  met  inbegrip  van  het  vierde  kwartaal, 
126.239 BEF, wat volledig overeenstemt met de verrekening van de eerste rechter.

[Eiser] verwijst naar de conclusie die hij genomen heeft voor de eerste rechter, met 
name (de derde aanvullende conclusie) waarin hij zijn standpunt in dit geschil toelicht.
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[Eiser]  heeft  terecht  geoordeeld dat  [verweerder]  hem voor  het  eerste  kwartaal  van 
1985 nog bijdragen verschuldigd was, ook al had laatstgenoemde hem op 2 mei 1985 een 
bedrag van 335.000 BEF terugbetaald, een bedrag dat volgens [verweerder] aangerekend 
had moeten worden op het eerste kwartaal van 1985 (248.298 BEF en 227.555 BEF op 
het jaarlijks verlof).

(Verweerder) had bij het betalen van dat bedrag op 2 mei 1985 immers zelf een bedrag 
van 142.000 BEF afgetrokken, op grond dat hij op 23 maart 1985 zelf gevraagd had om 
een vrijstelling van bijdrageopslagen voor een bedrag van 142.000 BEF, hetgeen hem 
echter pas werd toegekend op 7 mei 1985, dus na de betaling.

[Eiser] kon volgens de wet geen rekening houden met een dergelijke overhaaste aftrek.
Daarenboven, zelfs als aangenomen werd, zoals [verweerder] beweert, dat de aftrek van 

de bijdrageopslagen die [eiser] had toegekend voor een bedrag van 116.971 BEF, aange-
rekend moest worden op het eerste trimester van 1985 en op de jaarlijkse vakanties, is het 
niettemin bewezen dat [verweerder] nog steeds een omvangrijke schuld had waardoor hij 
geen beroep kon doen op de gevraagde vermindering.

ZAKEN nrs. 31.173/W - 1219/W/94 - 88/W/91 - 203/W/93 - 2910/W/94
De eerste rechter heeft ten onrechte beslist dat [verweerder] recht had op de gevraagde 

verminderingen en heeft de vorderingen van [eiser] verworpen.
De eerste rechter grondt zijn beslissing op het feit dat de betaling, op 26 mei 1988, van 

50.000 BEF, een aanzuivering vormde voor de bijdragen van 1985, hetgeen formeel be-
twist wordt door [eiser], zoals dat hierboven is aangegeven".

Uit die herhaling van de inhoud van het verzoekschrift van hoger beroep blijkt dat ei-
ser, in tegenstelling tot wat het arrest beweert, zijn grieven tegen het beroepen vonnis 
heeft vermeld, zoals vereist bij artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek.

Bijgevolg, eerste onderdeel, voegt het arrest aan voormeld artikel 1057, 7°, een motive-
ringsplicht toe die het niet bevat, door te beslissen dat het hoger beroep van eiser niet ont-
vankelijk is omdat zijn akte van hoger beroep geen "volledige argumentatie" bevat en om-
dat eiser zich had beperkt tot een gewone opsomming van de beschikkingen van het von-
nis die hij bekritiseerde, "zonder verdere uitleg over de motivering van zijn kritieken", en 
schendt het derhalve voormeld artikel.

Daarenboven, tweede onderdeel (subsidiair), schendt het arrest de bewijskracht van de 
akte van hoger beroep, door te zeggen dat eiser zich ertoe had beperkt daarin zijn kritie-
ken op te sommen, zonder verdere uitleg " over hun motivering", terwijl die akte daaren-
tegen de redenen opgaf van eisers onenigheid met de verrekening van de eerste rechter 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat, luidens artikel 1057, 7° van het Gerechtelijk Wetboek, de 

akte van hoger beroep, met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep 
bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de 
grieven bevat;

Overwegende  dat  het  voor  de  nakoming van  die  verplichting  noodzakelijk 
maar voldoende is dat appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing ver-
meldt; dat die vermelding klaar en duidelijk genoeg moet zijn om de geïntimeer-
de in staat te stellen zijn conclusie voor te bereiden en om de appèlrechter in 
staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; dat die verplichting niet inhoudt 
dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden vermeld;
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Overwegende dat het arrest, door te oordelen "dat eiser zich niet kan beperken 
tot een gewone opsomming van de beschikkingen van het vonnis die hij bekriti-
seert, zonder verdere uitleg over de motivering van zijn kritieken", aan de aange-
voerde wetsbepaling een verplichting toevoegt die het niet bevat;

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel van het middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

tegenvordering;
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 Bergen.

2 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. De Bruyn.

Nr. 256

2° KAMER - 3 mei 2005

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BIJSTAND DOOR DERDEN VOOR DE 
VERWERKING VAN LOUTER UITVOERENDE EN ADMINISTRATIEVE 
VERRICHTINGEN - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE.

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - BIJSTAND DOOR DERDEN VOOR DE VERWERKING VAN 
LOUTER UITVOERENDE EN ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN - BEOORDELING OF DEZE BIJSTAND AL 
DAN NIET EEN DELEGATIE VAN DE LEIDING DOOR DE DESKUNDIGE OF VAN ZIJN OPDRACHT INHOUDT.

1º  en 2°  Geen wettelijke bepaling  verhindert  dat  een gerechtsdeskundige zich voor de  
verwerking  van  louter  uitvoerende  en administratieve  verrichtingen laat  bijstaan door 
derden, op voorwaarde dat hij noch de leiding noch de opdracht, geheel of gedeeltelijk,  
aan derden delegeert; de rechter oordeelt onaantastbaar of de gerechtsdeskundige die  
voor dergelijke zaken een beroep doet op derden, al dan niet de leiding of zijn opdracht 
aan derden heeft gedelegeerd. 

(E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1700.N)

I. Bestreden beslissing
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewe-
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De drie eisers stellen in een gezamenlijke memorie een middel voor. Die me-

morie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel 
Overwegende dat geen wettelijke bepaling verhindert dat een gerechtsdeskun-

dige zich voor de verwerking van louter uitvoerende en administratieve verrich-
tingen laat bijstaan door derden, op voorwaarde dat hij noch de leiding noch de 
opdracht, geheel of gedeeltelijk, aan derden delegeert;

Dat de rechter onaantastbaar oordeelt of de gerechtsdeskundige die voor der-
gelijke taken beroep doet op derden, al dan niet de leiding of zijn opdracht aan 
derden heeft gedelegeerd;

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen dit oordeel, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appèlrechters de staat van ereloon en kosten en het aange-

hechte overzicht van de prestaties niet uitleggen, mitsdien de bewijskracht ervan 
niet miskennen;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Verbist.

Nr. 257

2° KAMER - 3 mei 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET – ART. 205 
DOUANE EN ACCIJNZENWET - FRAUDE DER RECHTEN - BETEKENIS.
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2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET – ART. 205 
DOUANE EN ACCIJNZENWET – AAN- EN VERKOOP VAN MET RECHTEN OF MET ACCIJNS BELASTE 
GOEDEREN - NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN - 
BIJZONDERE BEWIJSREGELING - TOEPASSINGSGEBIED.

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET – ART. 205 
DOUANE EN ACCIJNZENWET - AAN- EN VERKOOP VAN MET RECHTEN OF MET ACCIJNS BELASTE 
GOEDEREN - NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN - 
BIJZONDERE BEWIJSREGELING - TOEPASSINGSGEBIED.

1º en 2° De in artikel 205 A.W.D.A. gebruikte woorden "fraude der rechten" hebben niet de  
betekenis van de rechten, zoals die worden gedefinieerd in artikel 1, 4° A.W.D.A., maar  
verwijzen naar de in hetzelfde artikel 205 A.W.D.A. vermelde rechten of accijnzen, zodat  
de  bijzondere  bewijsregeling  van  dit  artikel  onder  meer  ook  geldt  inzake  de 
accijnsgoederen, zoals gedefinieerd in artikel 1, 11° A.W.D.A.

3º Artikel 205 A.W.D.A. is niet enkel van toepassing op een "belastingplichtige" die een 
aangifte  heeft  ingediend  of  moet  indienen,  maar  het  volstaat  dat  het  gaat  om  een  
handelaar die de douane- en accijnswetgeving overtreedt. 

(J. e.a. T. F.O.D. FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.04.1704.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 17 november 2004 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee grieven voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grieven
1. Eerste grief
Overwegende dat artikel 205 A.W.D.A. bepaalt: "Wanneer de ambtenaren der 

douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of 
de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die niet overeen-
stemmen wat betreft de aan- en verkoop van met rechten of met accijns belaste 
goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen wor-
den toegekend, kunnen die boeken, geschriften en documenten worden ingeroe-
pen als bewijs van de vaststelling van een fraude der rechten zolang het tegen-
deel niet bewezen is;"

Dat de in dat artikel gebruikte woorden "fraude der rechten" niet de betekenis 
hebben van de rechten zoals die worden gedefinieerd in artikel 1, 4° A.W.D.A., 
maar verwijzen naar de in hetzelfde artikel 205 A.W.D.A. vermelde rechten of 
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accijns;
Dat derhalve de bijzondere bewijsregeling van artikel  205 A.W.D.A. onder 

meer ook geldt inzake de accijnsgoederen, zoals gedefinieerd in artikel 1, 11° 
A.W.D.A.;

Dat de grief faalt naar recht;
2. Tweede grief
Overwegende dat, anders dan de grief aanvoert, artikel 205 A.W.D.A. niet en-

kel van toepassing is op een "belastingplichtige" die een aangifte heeft ingediend 
of moet indienen, maar dat het volstaat dat het gaat om een handelaar die de dou-
ane- en accijnswetgeving overtreedt;

Dat de grief 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;

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

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. I. Bollingh, Antwerpen.

Nr. 258

2° KAMER - 3 mei 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MEERDERE TELASTLEGGINGEN - 
EENHEID VAN OPZET - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - MIDDEL DAT SLECHTS OP ÉÉN VAN DE 
TELASTLEGGINGEN BETREKKING HEEFT - NAAR RECHT VERANTWOORDE VEROORDELING BIJ 
EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MEERDERE TELASTLEGGINGEN - MIDDEL DAT 
SLECHTS OP ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN BETREKKING HEEFT - NAAR RECHT VERANTWOORDE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Niet ontvankelijk omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel dat alleen  
betrekking heeft op één van de bewezen verklaarde telastleggingen, als de veroordeling  
bij eenvoudige schuldigverklaring wegens de verschillende telastleggingen, waarvan het 
arrest  oordeelt  dat  zij  de  uiting  zijn  van  eenzelfde  strafbare  gedraging,  evenals  de 
beslissing op de civielrechtelijke vordering naar recht verantwoord blijven door de overige  
tegen de beklaagde bewezen verklaarde telastleggingen1. 

1 Het  betreft  hier  in  feite  een  loutere  toepassing  van  de  gekende  theorie  van  de  naar  recht 
verantwoorde straf op de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring. Zie voor wat de naar recht 
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(K. e.a. T. Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.05.0071.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 8 december 2004 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser onder I.1 en de eiser onder II stellen elk in een memorie een middel 

voor. Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
C. Onderzoek van het middel van de eiser onder I
Overwegende  dat  eiser  uit  hoofde  van  de  telastleggingen  I.B,  II.A,  III.A, 

II.B.1-2, III.B, II.D.1-2, III.D, II.E, III.E, II.F (enkel wat betreft factuur nr. 478 
d.d. 30/5/95), III.F (enkel wat betreft factuur nr. 478 d.d. 30/5/95), II.G, III.G, 
II.H.4, II.H.5, II.H.6, II.H.7, II.H.8, II.H.9, III.H (doch slechts voor zover betrek-
king hebbend op de valse stukken, vermeld sub II.U-4-5-6-7-8-9), II.I en III.I 
eenvoudig  schuldig  wordt  verklaard;  dat  deze  eenvoudige  schuldigverklaring 
evenals de beslissing op de civielrechtelijke vordering naar recht is verantwoord 
door de bewezen verklaarde telastleggingen II.A, III.A, II.B.1-2, III.B, II.D.1-2, 
III.D,  II.E,  III.E,  II.F  (beide  laatsten  enkel  wat  betreft  factuur  nr.  478  d.d. 
30/5/95), zodat het middel, dat alleen betrekking heeft op de telastleggingen II.C 
en III.C niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

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

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en G. Coenen, Hasselt.

verantwoorde straf betreft, onder meer Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336; 28 juni 2000, 
A.R. P.00.0110.F, nr. 410; voor wat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling betreft:  
Cass., 22 maart 2005, A.R. P.04.1414.N, nr. 176.



992 HOF VAN CASSATIE Nr. 259 - 3.5.05 

Nr. 259

2° KAMER - 3 mei 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN – 
ART. 73 SV. - REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN - 
GEHEIM VAN HET ONDERZOEK – ART. 57, §1 SV. - REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN - 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER VOOR DE WETTIGHEID VAN DE 
BEWIJSMIDDELEN EN DE LOYAUTEIT VAN HET ONDERZOEK – ART. 56, §1 SV. - REGELMATIGHEID 
VAN DE RECHTSPLEGING.

4º ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN – ART. 73 SV. - 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING.

5º ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK 
– ART. 57, §1 SV. - REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING.

6º ONDERZOEKSRECHTER - VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE 
WETTIGHEID VAN DE BEWIJSMIDDELEN EN DE LOYAUTEIT VAN HET 
ONDERZOEK - VERHOOR VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - AANWEZIGHEID ZONDER ENIGE 
TUSSENKOMST VAN HAAR RAADSMAN – ART. 56, §1 SV. - REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - VOORONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID.

8º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONREGELMATIGHEID TIJDENS HET VOORONDERZOEK - BEOORDELING VAN DE AARD EN DE INVLOED 
VAN DE ONREGELMATIGHEID IN HET LICHT VAN DE VEREISTE VAN EEN EERLIJK PROCES.

1º,  2°,  3°,  4°,  5° en 6° De artikelen 56, §1,  57, §1 en 73 Wetboek van Strafvordering  
bepalen geen sanctie met betrekking tot de regelmatigheid van de rechtspleging voor de 
handeling van de onderzoeksrechter die deze wetsbepalingen heeft miskend1.

7º  en  8°  Artikel  6  E.V.R.M.  is  niet  toepasselijk  op  het  vooronderzoek,  maar,  naar  
omstandigheden,  kan  een  tijdens  het  vooronderzoek  begane  onherstelbare  
onregelmatigheid van dien aard zijn  dat een eerlijk  proces voor de vonnisrechter niet  
meer  mogelijk  is;  het  onderzoeksgerecht  dat  de  rechtspleging  regelt  beoordeelt  dit  
onaantastbaar2.

(A. T. O. e.a.)

1 Zie Cass., 29 juli 1954,  A.C. 1954, 769, waar het Hof besliste dat de bij artikel 73 Wetboek van 
Strafvordering bepaalde vormen noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven 
zijn. 
2 Zie Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. 219; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479; 26 
maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221. 
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ARREST

(A.R. P.05.0256.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 januari 2005 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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat eiser in hoger beroep is gekomen van de beschikking van de 

raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 30 april 2004 
die hem naar de Correctionele Rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding 
en schuldig verzuim hulp te verlenen; dat het arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling dit hoger beroep niet ontvankelijk verklaart in zoverre eiser op-
komt tegen de vaststelling van de raadkamer dat er tegen hem voldoende bezwa-
ren bestaan; dat uit de artikelen 416, tweede lid en 135, §2 Wetboek van Straf-
vordering volgt dat eisers cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;

Overwegende dat anderzijds eisers cassatieberoep in zoverre het opkomt tegen 
de beslissing de zaak op zijn verzoek naar de kamer met drie rechters verwijzen, 
bij gebrek aan belang eveneens niet ontvankelijk is;

B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de artikelen 56, §1, 57, §1 en 73 Wetboek van Strafvorde-

ring geen sanctie bepalen met betrekking tot de regelmatigheid van de rechtsple-
ging voor de handeling van de onderzoeksrechter die deze wetsbepalingen heeft 
miskend;

Overwegende dat artikel 6 E.V.R.M. niet toepasselijk is op het vooronderzoek; 
dat wel, naar omstandigheden, een tijdens het vooronderzoek begane onherstel-
bare onregelmatigheid van dien aard kan zijn dat een eerlijk proces voor de von-
nisrechter niet meer mogelijk is; dat het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging 
regelt, dit onaantastbaar beoordeelt;

Overwegende dat, te dezen, het arrest oordeelt dat de omstandigheid dat de on-
derzoeksrechter de eerste verweerster, die zich burgerlijke partij had gesteld, ge-
hoord heeft in aanwezigheid van haar raadsman die bij het verhoor evenwel niet 
tussenkwam, niet van aard is om het eerlijke karakter van het proces in het ge-
drang te doen komen; dat het met dit oordeel de artikelen 56, §1, 57, §1 en 73 
Wetboek van Strafvordering, het artikel 6.1 E.V.R.M., het algemeen rechtsbegin-
sel van het recht van verdediging noch het algemeen rechtsbeginsel van de wa-
pengelijkheid schendt of miskent;

C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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Overwegende dat, binnen de perken van de ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep, 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.

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 260

2° KAMER - 3 mei 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - WEGVERKEER - OVERTREDING - VASTSTELLING 
DOOR ONBEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN - FLITSPAAL - ONTBREKEN VAN EEN 
BOUWVERGUNNING - REGELMATIGHEID VAN DE VASTSTELLING.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN – ART. 62 - 
OVERTREDING - VASTSTELLING DOOR ONBEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN - 
FLITSPAAL - ONTBREKEN VAN EEN BOUWVERGUNNING - REGELMATIGHEID VAN DE VASTSTELLING.

1º en 2° De regelmatigheid van de vaststelling van een overtreding via een "flitspaal" is niet  
afhankelijk  van de feitelijkheid of die flitspaal  al  dan niet  met  een bouwvergunning is 
geplaatst. (Art. 62 Wegverkeerswet)

(P.)

ARREST

(A.R. P.05.0305.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 3 februari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift en een memorie twee middelen voor. Die stuk-

ken zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel in zijn geheel
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Overwegende dat de regelmatigheid van de vaststelling van een overtreding 
via een "flitspaal", niet afhankelijk is van de feitelijkheid of die flitspaal al dan 
niet met een bouwvergunning is geplaatst;

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

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Ph. Vancaeneghem, Gent.

Nr. 261

2° KAMER - 3 mei 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - OPSPOREN EN 
LOKALISEREN VAN OORSPRONG EN BESTEMMING VAN TELECOMMUNICATIE – ART. 88BIS, §1 SV. - 
MEDEDELING VAN HET BEVELSCHRIFT AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VERZUIM - GEVOLG.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - OPSPOREN EN 
LOKALISEREN VAN OORSPRONG EN BESTEMMING VAN TELECOMMUNICATIE – ART. 88BIS, §1, DERDE 
LID SV. - MOTIVERING VAN HET BEVELSCHRIFT - VERZUIM - GEVOLG.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 8 - RECHT OP DE EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - BEWIJS DAT MET MISKENNING VAN 
ART. 8 E.V.R.M. WERD VERKREGEN - GEVOLG.

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING – ART. 8 E.V.R.M. - RECHT OP DE 
EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - BEWIJS DAT MET MISKENNING VAN ART. 8 E.V.R.M. WERD 
VERKREGEN - GEVOLG.

1º  De  niet-mededeling  van  het  bevelschrift  bedoeld  in  artikel  88bis,  §1  Wetboek  van  
Strafvordering, aan de procureur des Konings tast de regelmatigheid van dit bevelschrift  
niet aan1.

2º Artikel 88bis, §1 Wetboek van Strafvordering, bepaalt geen sanctie voor het geval dat  
het  bevelschrift  van  de  onderzoeksrechter  niet  is  gemotiveerd  overeenkomstig  het 
voorschrift van het derde lid van deze wetsbepaling2.

3º  en  4°  Uit  artikel  8.2  E.V.R.M.  volgt  niet  dat  het  bewijs  dat  verkregen  werd  met 
miskenning van de in die bepaling gestelde regels steeds moet worden uitgesloten. 

(V.)

1 J. DE CODT, "Les nullities de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes", 
Rev. Dr. Pén. 2000, 23. 
2 Ibid.
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ARREST

(A.R. P.05.0618.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, 19 april 2005 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 voert in een memorie een middel aan. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wat de beslissing over de voorlopige hechtenis betreft, het 

middel uitgaat van de onderstelling dat het tegen eiser verleende aanhoudingsbe-
vel voornamelijk is gesteund op ernstige aanwijzingen van schuld die verkregen 
werden dankzij de in het middel bedoelde bevelschriften van de onderzoeksrech-
ter; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser dit bepaalde verweer ("voornamelijk is gesteund") bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling heeft gevoerd; dat hij dat verweer niet voor het eerst 
voor het Hof kan voeren;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, wat het door de eiser overeenkomstig artikel 235bis Wet-

boek van Strafvordering gevraagde onderzoek van de regelmatigheid van de pro-
cedure betreft, de niet-mededeling van het bevelschrift bedoeld in artikel 88bis, 
§1 Wetboek van strafvordering aan de procureur des Konings, de regelmatigheid 
van dit bevelschrift niet aantast;

Dat artikel 88bis, §1 Wetboek van Strafvordering geen sanctie bepaalt voor het 
geval dat het bevelschrift van de onderzoeksrechter niet gemotiveerd is overeen-
komstig het voorschrift van het derde lid van de vermelde wetsbepaling;

Dat uit artikel 8.2 E.V.R.M. niet volgt dat het bewijs dat verkregen werd met 
miskenning van de in die bepaling gestelde regels, steeds moet worden uitgeslo-
ten;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. O. Martins, Brussel en N. Van Der Smissen, Brussel.

Nr. 262

2° KAMER - 4 mei 2005

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
- VERMELDING VAN DE NAMEN VAN DE GETUIGEN - VERPLICHTING.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - 
VEROORDELENDE BESLISSING - VERMELDING VAN DE NAMEN VAN DE GETUIGEN - VERPLICHTING.

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
- BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMENE ERVARINGSREGEL - BEGRIP.

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMENE ERVARINGSREGEL - BEGRIP.

1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel verplichten de 
rechter ertoe de namen van de getuigen te vermelden wier verklaringen de grondslag 
van zijn overtuiging vormen. 

3º en 4° De vermelding volgens welke "het gebruikelijk is dat drugsverslaafden uit vrees  
voor  represailles  weigeren  met  hun  dealer  te  worden  geconfronteerd"  is  een  uit  de 
ervaring  algemeen  bekende  regel,  waarop  de  appèlrechters  hun  overtuiging  mogen 
stoelen  zonder  die  regel  aan  de  voorafgaande  tegenspraak  van  de  partijen  te  
onderwerpen1.

(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0410.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2005 gewezen 

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

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het derde middel:

1 Zie Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384. 
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Overwegende  dat  geen  enkele  wettelijke  verplichting  noch  enig  algemeen 
rechtsbeginsel de rechter ertoe verplichten de namen van de getuigen te vermel-
den wier verklaringen de grondslag van zijn overtuiging vormen;

Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel:
Overwegende dat de vermelding in het arrest volgens welke "het gebruikelijk 

is dat drugsverslaafden uit vrees voor represailles weigeren met hun dealer te 
worden geconfronteerd" een uit de ervaring algemeen bekende regel is, waarop 
de appèlrechters hun overtuiging mogen stoelen zonder deze aan de voorafgaan-
de tegenspraak van de partijen te onderwerpen;

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

4 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
A. Château, Brussel.

Nr. 263

2° KAMER - 4 mei 2005

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - RECHTERLIJKE 
BESLISSING - EÉN MAAND GELDIG - NIEUWE BESLISSING - TERMIJN - EÉN MAAND - BEREKENING.

De berekening van de termijnen voorgeschreven bij Wet Voorlopige Hechtenis, geschiedt  
volgens de regels die door het Ger.W. zijn opgelegd; hieruit volgt dat de termijn van een 
maand waarbinnen opnieuw uitspraak moet worden gedaan over de handhaving van de 
voorlopige  hechtenis  wordt  gerekend  vanaf  de  dag  die  volgt  op  de  voorgaande  
beschikking tot de dag vóór de zoveelste1. (Artt. 21, §6 en 22, eerste lid Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990; Artt. 2 en 52 tot 54 Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0592.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 19 april 2005 is gewezen 

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

1 Zie Cass., 16 juni 1993, A.R. P.93.0889.F, nr. 290.
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Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat naar luid van artikel 21, §6 van de wet van 20 juli 1990 be-

treffende de voorlopige hechtenis, de beschikking tot handhaving van de hechte-
nis één maand geldig is vanaf de dag waarop ze wordt gegeven;

Overwegende dat naar luid van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, de be-
rekening van de termijnen die door de voormelde wet van 20 juli 1990 zijn voor-
geschreven geschiedt volgens de regels die door dat wetboek zijn opgelegd;

Dat hieruit volgt dat de termijn van een maand binnen welke opnieuw over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak moet worden gedaan overeen-
komstig de artikelen 52 tot 54 van voormeld wetboek, wordt berekend vanaf de 
dag die volgt op de voorgaande beschikking tot de dag vóór de zoveelste;

Overwegende dat de beroepen beschikking op 4 april 2005 binnen de wettelij-
ke termijn is gewezen, aangezien de beschikking waarbij die termijn begon te lo-
pen op 4 maart 2005 was genomen;

Dat het arrest, door de beschikking van 4 april 2005 te bevestigen, niet door de 
in het middel aangevoerde onwettigheid is aangetast;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

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

4 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Y. De Backer, Namen.

Nr. 264

2° KAMER - 4 mei 2005

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - RAADKAMER VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL - VORDERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TOT 
TAALWIJZIGING - STUKKEN VAN HET DOSSIER - ONMIDDELLIJKE VERTALING - VERPLICHTING.
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2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL - VORDERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TOT 
TAALWIJZIGING - STUKKEN VAN HET DOSSIER - ONMIDDELLIJKE VERTALING - VERPLICHTING.

1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat wanneer, op vordering van de 
inverdenkinggestelde, de rechtspleging voor de raadkamer die uitspraak doet over de 
voorlopige hechtenis,  van taal is  veranderd, alle stukken van het dossier  onmiddellijk  
dienen te worden vertaald1.  (Artt. 21 en 23 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Art. 16, §2 
Taalwet Gerechtszaken)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0593.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet over de voorlopige hechtenis:
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- eiser die door de politie te Asse en vervolgens door de onderzoeksrechter is 

gehoord, noch Frans noch Nederlands als taal van de rechtspleging heeft geko-
zen;

- hem op 10 maart 2005 een in het Nederlands, de taal van de rechtspleging, 
opgesteld aanhoudingsbevel is afgeleverd; 

-  op 24 maart  2005 de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, zitting houdende in het Nederlands, op verzoek van eiser, artikel 16, §2 
van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken heeft toe-
gepast en het onderzoek van de zaak in het Frans heeft bevolen;

- zowel de beroepen beschikking als het bestreden arrest in diezelfde taal zijn 
gewezen;

Overwegende dat geen wettelijke bepaling voorschrijft dat wanneer, op ver-
zoek van de inverdenkinggestelde, de rechtspleging voor de raadkamer die uit-
spraak doet over de voorlopige hechtenis van taal is veranderd, alle stukken van 
het dossier onmiddellijk dienen te worden vertaald;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;

1 Zie Cass., 9 okt. 1991, A.R. 9397ter, nr. 77.
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En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het onder-
zoek van de zaak voor de toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering verdaagt:

Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering en geen verband houdt 
met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld;

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

4 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. O. Martins, Brussel en N. Van Der Smissen, Brussel.

Nr. 265

1° KAMER - 6 mei 2005

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VEREFFENING - VERGOEDING - AANVANG VAN DE INTEREST.

2º INTERESTEN — ALLERLEI - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - GEMEENSCHAPPELIJK 
VERMOGEN - VEREFFENING - VERGOEDING - AANVANG VAN DE INTEREST.

1º  en 2°  De vergoedingsplicht  bij  de vereffening  van het gemeenschappelijk  vermogen  
ontstaat bij de ontbinding van het wettelijk stelsel, en vanaf dan is de rente verschuldigd1.  
(Art. 1436 Ger.W.)

(G. T. A.)

ARREST

(A.R. C.03.0394.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 26 nov. 1993, A.R. C.93.0151.N, nr. 488; zie de noot van J. GERLO bij dit arrest,  T.B.B.R. 
1995, 387.
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Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 1435 en 1436, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de 

wet van 14 juli 1976;
- artikel 1278, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1 

juli 1974 en van 30 juni 1994.
Toepassing van het artikel 26, §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Arbitragehof.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beaamt met overname van de motieven van de eerste rechter het 

standpunt van de boedelnotaris wat betreft de aanvangsdatum van de intresten die volgens 
de staat van vereffening van 11 april 2000 en volgens het antwoord van de boedelnotaris 
op de beweringen en zwarigheden van 27 juni 2000 verschuldigd zijn vanaf 11 juni 1991, 
zijnde de dag van de ontbinding van het stelsel, op de volgende gronden:

"Een eerste betwisting betreft de verbouwings- en verbeteringswerken, alsook de op-
richting van een complex van garageboxen en een loods. Al deze werken werden verricht 
op een woonhuis met achtergrond, gelegen te Temse, Vrijheidsstraat 98.

Het wordt niet betwist dat het om een eigen goed van eiser gaat. Het wordt evenmin be-
twist dat de verbouwingen, verbeteringen en opstallen ten gevolge van het recht van na-
trekking eveneens in het eigen vermogen van eiser vallen (art. 1400-1° B. W.).

De stelling van eiser is dat ingevolge het recht van natrekking er geen vergoeding ver-
schuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen voor de verwerving van de garage-
boxen en de verbouwings- en verbeteringswerken.

Het hof van beroep verwerpt, met de boedelnotaris en de eerste rechter, deze stelling.
Het staat immers eveneens vast dat alle verbouwingen en verbeteringen werden uitge-

voerd tijdens het bestaan van de huwgemeenschap en dat activa van het gemeenschappe-
lijk vermogen werden aangewend om deze goederen te verwerven, te verbeteren en te ver-
bouwen (zie de stellingname van de boedelnotaris in zijn advies nopens de beweringen en 
zwarigheden).

Er is derhalve een vergoedingsplicht ingevolge de artikelen 1432 e.v. B.W, die zoals 
hierboven werd overwogen, terzake van toepassing zijn. Meer bepaald geeft  art.  1435 
B.W. de criteria aan voor de berekening van het bedrag van de vergoeding.

Het hof van beroep beaamt de uiteenzetting van de eerste rechter omtrent deze artike-
len. De overwegingen van de eerste rechter worden in conclusies nergens ontzenuwd.

(...)
Tenslotte herneemt eiser zijn bezwaren met betrekking tot de intresten, zonder evenwel 

nieuwe argumenten aan te voeren, die de beweegredenen van de eerste rechter kunnen 
ontzenuwen.

Het hof van beroep beaamt terzake de overwegingen van de eerste rechter en maakt ze 
tot de zijne. Het hof van beroep verwijst ook kortheidshalve naar het advies van de boe-
delnotaris".

Het bestreden arrest steunt zijn beslissing verder op de volgende gronden die door het 
bestreden arrest uit het vonnis van de eerste rechter werden overgenomen:
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"Artikel 1435 B.W. bepaalt dat de vergoeding niet kleiner mag zijn dan de verarming 
van het vergoedingsgerechtigde vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermo-
gen gevallen bedragen echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van 
een goed, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van 
dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in 
het  vergoedingsplichtige  vermogen,  hetzij  op de dag  van de  vervreemding  indien het 
voordien vervreemd is; is het vervreemde goed vervangen door een ander goed, dan wordt 
de vergoeding geschat op de grondslag van dat nieuwe goed.

Artikel 1436 B.W. bepaalt dan dat het recht op vergoeding door alle middelen kan wor-
den bewezen; de vergoedingen brengen van rechtswege intrest op vanaf de dag van de 
ontbinding van het stelsel.

(...)
c. Het feit dat het onroerend goed te Temse aan de Vrijheidstraat 98, met alle verbete-

ringen en verbouwingen eraan gebracht tijdens het huwelijk, eigen is aan eiser doet voor-
eerst geen afbreuk aan het feit dat de vergoedingsrekeningen dienen te worden opgesteld.

d. Eiser houdt dan vervolgens voor dat ten onrechte het nieuwe artikel 1432 B.W. zou 
zijn toegepast en het door hem voorgelegde cassatiearrest van 15 april 1999 zou zijn ver-
worpen geweest.

Het door eiser geciteerde cassatiearrest (Cass., 15 april 1999, R.W. 1999-2000, 848) be-
trof de problematiek of, indien het recht op vergoeding zijn oorzaak vindt in een rechts-
handeling daterend van vóór 28 september 1977 en het huwelijksvermogensstelsel wordt 
ontbonden na deze datum, het bedrag van de vergoeding diende te worden bepaald over-
eenkomstig het oude of het nieuwe recht, met andere woorden dient in ieder geval alleen 
de door het vergoedingsgerechtigde vermogen uitgegeven som vergoed (artikel 1436 - 
1437 oud B.W.) of dient desgevallend de waarde van het door het vergoedingsplichtige 
vermogen verkregen goed of de waardevermeerdering van het in stand gehouden of ver-
beterd goed te worden vergoed (artikel 1435 nieuw van het Burgerlijk Wetboek).

Door het Hof van Cassatie werd dan gesteld dat artikel 1435 B.W. niet kan toegepast 
worden op een vergoeding die, gelet op de datum van het feit dat aanleiding gaf tot het 
ontstaan van het recht op vergoeding, vóór 28 september 1977 het karakter verworven 
heeft van een tot de uitgegeven som beperkte schuldvordering.

Deze problematiek is echter alhier niet aan de orde nu de feiten, die kunnen aanleiding 
geven tot vergoeding dateren van na 28 september 1977 en de partijen geen verklaring tot 
handhaving van hun oude stelsel hebben afgelegd.

e. Het staat  vast  dat eiser gemeenschapsgelden heeft  aangewend ter verkrijging,  in-
standhouding en verbetering van zijn eigen onroerend goed gelegen aan de Vrijheidstraat 
te Temse met inbegrip van het oprichten van een aantal garageboxen en een loods. Er 
wordt trouwens geen enkel bewijs geleverd door eiser dat deze verkrijging, instandhou-
ding en verbetering van dit eigen onroerend goed met eigen gelden zou zijn betaald.

Hij is derhalve vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen.
(...)
De bemerking dat de garageboxen zouden zijn betaald geweest met huuropbrengsten is 

als dusdanig niet relevant nu deze huuropbrengsten overeenkomstig artikel 1405, lid 2 
B.W. hoe dan ook gemeenschappelijk waren.

Of de garageboxen dan al dan niet werden gebouwd door eiser alleen is evenmin rele-
vant gezien artikel 1435 B.W. - zoals hoger aangehaald - dan duidelijk bepaalt op welke 
wijze het bedrag van de vergoedingen dient te worden bepaald.

De door partijen aangestelde deskundige heeft het bedrag van de vergoeding voor gara-
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geboxen en loods oordeelkundig geschat en A.P.G. brengt geen stukken of te weerhouden 
argumenten voor die zouden nopen tot het aannemen van een andere berekening.

Het standpunt van de boedelnotaris dient dan ook te worden beaamd.
(...)
Eiser houdt voor dat volgens een geldende rechtspraak de intresten niet worden toege-

kend en dat de zaak enorm zou zijn vertraagd door een abnormale afhandeling van het 
dossier bij de notaris en de expert.

Artikel 1436 B.W. stelt dat de vergoedingen van rechtswege intrest opbrengen vanaf de 
dag van de ontbinding van het stelsel.

Door  het Hof  van Cassatie werd dienaangaande gesteld (Cass.,  26 november 1993, 
R.W. 1993-1994):

'(...) dat het arrest vaststelt dat eiseres nastreeft voor recht te horen zeggen dat (verweer-
der) intresten verschuldigd is op de door hem uitbetaalde gelden vanaf de dag van de ont-
binding van het huwelijksstelsel zijnde de dag van indiening van het verzoek tot echt-
scheiding, namelijk 23 april 1986' en 'dat de betwistingen tussen de partijen zich beperken 
tot twee punten, namelijk: (...) de intresten op de vorderingen van partijen op elkaar, re-
sulterend uit het saldo van de vergoedingsrekeningen'; 

'(...) dat krachtens het te dezen toepasselijke artikel 1436 van het Burgerlijk Wetboek de 
vergoedingen bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen van rechtswege in-
trest opbrengen vanaf de ontbinding van het stelsel;

(...) dat het arrest, dat met bevestiging van het beroepen vonnis voor recht zegt dat op 
de door verweerster aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding intrest verschuldigd is 
vanaf de datum van vereffening en verdeling, het te dezen toepasselijke artikel 1436 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt".

Het blijkt anderzijds niet dat de zaak bij de notaris en bij de aangestelde expert een ab-
normale vertraging zouden hebben gekend aan hun toedoen te wijten.

Het standpunt van de boedelnotaris dient dan ook te worden beaamd wat betreft de aan-
vangsdatum van de intresten, zij het dat tot een herberekening zal dienen te worden over-
gegaan in functie van hetgeen hiervoren werd gesteld aangaande de omvang van de ver-
goedingen.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens het artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding 

verschuldigd ten belope van de bedragen die  hij  uit  het  gemeenschappelijk vermogen 
heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij per-
soonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.

Volgens het artikel 1436, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek brengen die vergoe-
dingen van rechtswege intrest op vanaf de dag van de ontbinding van het stelsel, hetgeen 
ten aanzien van de echtgenoten ingevolge artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek terugwerkt tot op de dag waarop de vordering tot echtscheiding is ingesteld.

Wanneer de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter 
gediend hebben tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de 
vergoeding niet gelijk zijn aan die bedragen of gelden maar dan zal de vergoeding inge-
volge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek gelijk zijn aan de waarde of de waardever-
meerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat 
tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van de vervreem-
ding indien het voordien vervreemd is.

Het bedrag van deze waardeschuld is echter niet gekend op de dag waarop de vordering 
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tot echtscheiding wordt ingesteld. Het bedrag van deze waardeschuld wordt pas bepaald 
op  het  ogenblik  van  de  vereffening  zodat  de  vergoeding  voor  deze  geherwaardeerde 
schuld geen intrest kan opbrengen vanaf de ontbinding van het stelsel maar vanaf de ver-
effening ervan vermits de vergoedingsplichtige echtgenoot pas vanaf dat ogenblik ver-
plicht is een bepaalde numerieke geldsom te betalen en vermits het bedrag van die vergoe-
ding pas vanaf dat ogenblik gekend is.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte het standpunt van de boedelnotaris wat 
betreft de aanvangsdatum van de intresten beaamd door die intresten toe te kennen vanaf 
de dag van de ontbinding van het stelsel op de vergoeding die eiser verschuldigd is aan 
het gemeenschappelijk vermogen ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek voor 
de gemeenschapsgelden die hij heeft aangewend ter verkrijging, instandhouding en verbe-
tering van zijn eigen onroerend goed gelegen aan Vrijheidstraat te Temse met inbegrip 
van het oprichten van garageboxen en een loods (schending van de artikelen 1435 en 
1436, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en 1278, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Elk der echtgenoten is krachtens artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek vergoeding 

verschuldigd ten belope van de bedragen die hij  uit  het  gemeenschappelijk  vermogen 
heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij per-
soonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.

Deze vergoedingen brengen ingevolge artikel 1436, tweede lid van het Burgerlijk Wet-
boek van rechtswege intrest op vanaf de dag van de ontbinding van het stelsel die met toe-
passing van artikel 1278, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van de 
echtgenoten terugwerkt tot op de dag waarop de vordering tot echtscheiding is ingesteld.

Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen gelden echter gediend tot het 
verkrijgen van een goed, dan zal de vergoeding krachtens artikel 1435 van het Burgerlijk 
Wetboek gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de 
ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichti-
ge vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is.

Wanneer de echtgenoot die ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek een ge-
herwaardeerde vergoeding verschuldigd is, ingevolge het artikel 1436, tweede lid van het 
Burgerlijk Wetboek op die geherwaardeerde vergoeding intrest verschuldigd is vanaf de 
ontbinding zoals de echtgenoot die ingevolge artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek een 
niet geherwaardeerde vergoeding verschuldigd is, dan doet artikel 1436, tweede lid van 
het Burgerlijk Wetboek een niet gerechtvaardigde discriminatie ontstaan tussen de echtge-
noot die vergoeding verschuldigd is ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek en 
de echtgenoot die vergoeding verschuldigd is ingevolge artikel 1432 van het Burgerlijk 
Wetboek wat betreft de aanvangsdatum van de intresten die op de respectievelijke vergoe-
dingen verschuldigd zijn.

De beide echtgenoten bevinden zich ten aanzien van artikel 1436, tweede lid van het 
Burgerlijk Wetboek immers in een wezenlijk verschillende situatie nu de ene echtgenoot 
een geherwaardeerde vergoeding verschuldigd is en de andere niet en nu er geen redelijke 
verantwoording bestaat om de intresten op de geherwaardeerde vergoeding en de intresten 
op de niet geherwaardeerde vergoeding vanaf dezelfde datum te doen ingaan, nl. vanaf de 
ontbinding van het stelsel vermits het numeriek bedrag van de geherwaardeerde vergoe-
ding verschuldigd ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek pas gekend is bij de 
vereffening terwijl de numerieke vergoeding verschuldigd ingevolge artikel 1432 van het 
Burgerlijk Wetboek reeds gekend is bij de ontbinding en vermits het uitstel van betaling 
van de vergoeding verschuldigd ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek reeds 
gedeeltelijk vergoed wordt door de herwaardering van die vergoeding zodat er geen reden 
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is om ook op die vergoeding intresten te doen lopen vanaf de datum van de ontbinding 
van het stelsel zoals dit het geval is voor de intrest op de niet geherwaardeerde vergoeding 
(schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

In  ieder  geval  dient  de  volgende  prejudiciële  vraag  gesteld  aan  het  Arbitragehof: 
schendt het artikel 1436, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet doordat het vertrekpunt van de intresten voor de geherwaardeerde vergoe-
ding verschuldigd ingevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek en het vertrekpunt 
van de intresten voor de niet geherwaardeerde vergoeding verschuldigd ingevolge artikel 
1432 van het Burgerlijk Wetboek, lopen vanaf dezelfde datum, nl. vanaf de dag van de 
ontbinding van het stelsel dan wanneer de echtgenoot die vergoeding verschuldigd is in-
gevolge artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek en de echtgenoot die vergoeding ver-
schuldigd is ingevolge artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek zich in een wezenlijk ver-
schillende situatie bevinden vermits de ene een geherwaardeerde vergoeding verschuldigd 
is en de andere niet ( toepassing van art. 26, §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari 1989 op het Arbitragehof).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1427 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het wet-

telijk stelsel door de echtscheiding wordt ontbonden;
Dat artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elk der echtgenoten 

vergoeding verschuldigd is tot beloop van de bedragen die hij uit het gemeen-
schappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in 
het algemeen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft  getrokken uit  het  ge-
meenschappelijk vermogen;

Dat artikel 1435 van dit wetboek bepaalt dat de vergoeding niet kleiner mag 
zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen;

Dat dit artikel ook bepaalt dat in het geval dat de in het vergoedingsplichtige 
vermogen gevallen bedragen en gelden gediend hebben tot het verkrijgen, in-
standhouden of verbeteren van een goed, de vergoeding gelijk zal zijn aan de 
waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het 
stelsel, indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermo-
gen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is; 

Dat krachtens artikel 1436, tweede lid van datzelfde wetboek, de vergoedingen 
van rechtswege interest opbrengen vanaf de dag van de ontbinding van het stel-
sel;

Dat uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt dat de vergoedings-
verplichting ontstaat bij de ontbinding van het wettelijk stelsel en dat vanaf dan 
de rente verschuldigd is;

Dat daarmee niet strijdig is dat die schuld slechts later bij de vereffening en 
verdeling wordt vastgesteld en begroot;

Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de vergoedingsverplich-
ting slechts ontstaat bij de vereffening en verdeling faalt naar recht;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, zoals aangehaald 

in het antwoord op het eerste onderdeel, een vergoeding en niet een geherwaar-
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deerde vergoeding bepaalt;
Dat de in dit artikel 1435 bepaalde waarde of waardevermeerdering van het 

goed wordt bepaald, naargelang het geval, volgens de waarde of de meerwaarde 
van het goed op het ogenblik van de ontbinding van het wettelijk stelsel of op het 
ogenblik dat het goed werd vervreemd;

Dat artikel 1436, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, zonder onderscheid 
of de vergoeding verschuldigd is overeenkomstig artikel 1432 of artikel 1435 
van dit wetboek, bepaalt dat de vergoedingen van rechtswege interest opbrengen 
vanaf de dag van het ontbinding van het stelsel;

Dat dit artikel 1436, tweede lid, geen zelfde regeling bepaalt voor een gewezen 
echtgenoot die een vergoeding en een gewezen echtgenoot die een geherwaar-
deerde vergoeding verschuldigd is;

Dat dit artikel aldus, anders dan het onderdeel aanvoert, geen gelijke regeling 
inhoudt voor wezenlijk verschillende situaties;

Dat het onderdeel de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 
de gevorderde prejudiciële vraagstelling laat steunen op de grief dat artikel 1436, 
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek een gelijke regeling inhoudt voor wezen-
lijk verschillende situaties;

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

6 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Houtekier.

Nr. 266

1° KAMER - 6 mei 2005

1º DWANGSOM - VERBEURING - HOOFDVEROORDELING - RECHTSMIDDEL - SCHORSING 
VAN DE GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - GEVOLG.

2º DWANGSOM - VERBEURING - UITSPRAAK DIE DE DWANGSOM VASTSTELT - 
CASSATIEBEROEP - VERWERPING - BETEKENING AAN SCHULDENAAR.

1º De dwangsom wordt niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een  
rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst1.  
(Art. 1385bis, derde lid Ger.W.)

2º Indien in strafzaken een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van  
beroep dat een dwangsom oplegt, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de  

1 Cass., 28 maart 2003, A.R. C.02.0248.N, nr. 215 en de conclusie van adv.-gen. m.o. THIJS.
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betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt2.  (Art. 
1385bis, derde lid Ger.W.)

(V. T. Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur provincie Oost-Vlaanderen)

ARREST

(A.R. C.03.0402.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
1. bij vonnis van 26 februari 1997 van de Correctionele Rechtbank te Gent 

wordt eiser veroordeeld wegens een stedenbouwkundige overtreding tot herstel 
van een pand in de vorige staat binnen een termijn van zes maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van het vonnis en tot betaling van een dwangsom van 
5.000 BEF per dag vertraging voor het geval dat de veroordeling niet volledig 
wordt uitgevoerd;

2. bij arrest van 21 januari 2000 bevestigt het Hof van Beroep te Gent het be-
roepen vonnis met dien verstande dat de termijn waarbinnen het herstel moet 
plaatsvinden een aanvang neemt vanaf de datum waarop het arrest kracht van ge-
wijsde zal hebben;

3. tegen dit arrest wordt cassatieberoep ingesteld, dat door het Hof wordt ver-
worpen bij arrest van 8 januari 2002;

4. op 31 juli 2002 laat verweerder het vermelde arrest van het Hof van Beroep 
te Gent betekenen, zonder dat het vermelde cassatiearrest mee wordt betekend.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis, derde en vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...) 373 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het door verweerder ingestelde hoger beroep gedeeltelijk 

gegrond en zegt voor recht dat de termijn voor vrijwillige uitvoering van de hoofdveroor-
deling een aanvang nam op 9 januari 2002, en dat de dwangsom ten vroegste kon ver-
beurd worden vanaf de datum van betekening, hetzij vanaf 31 juli 2002, tot 20 december 
2002, op grond van de volgende overwegingen:

"2.1. Het vonnis van 26 februari 1997 van de Correctionele Rechtbank te Gent werd 
wat de veroordeling van herstel en de betaling van een dwangsom betreft bevestigd bij ar-

2 Ibid.
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rest van 21 januari 2000 van het Hof van Beroep te Gent, met dien verstande weliswaar 
dat er wijzigingen aan het bestreden vonnis werden aangebracht in de formulering van de 
tenlastelegging en van de herstelmaatregel, en dat (eiser), wegens de op strafrechtelijk 
vlak bewezen gebleven bouwovertreding, door de appèlrechter op burgerlijk gebied ver-
oordeeld werd tot het herstel van de plaats in de vorige staat binnen een termijn van zes 
maanden na het in kracht van gewijsde treden van het arrest.

Naar oordeel van het (hof van beroep) moet het arrest van 21 januari 2000, gelet op de 
voornoemde wijzigingen en wegens de verknochtheid van de strafrechtelijke veroordeling 
met het burgerlijk herstel, waaraan de dwangsom is verbonden, als constitutief worden be-
schouwd, zodat het hof van beroep dient te worden beschouwd als de rechter die de kwes-
tieuze dwangsom heeft opgelegd.

Hieruit vloeit voort dat het vonnis op 26 februari 1997 uitgesproken door de correctio-
nele rechter te Gent niet op 31 juli 2002 hoorde te worden mee betekend aan (eiser) samen 
met het arrest op 21 januari 2000 in hoger beroep uitgesproken door het Hof van Beroep 
te Gent. Door de betekening van voornoemd arrest werd immers onmiskenbaar voldaan 
aan de vereiste van betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom werd vastgesteld. 
De omstandigheid dat in het ten uitvoer gelegde arrest van 21 januari 2000 het beschik-
kende gedeelte van het eerste vonnis integraal wordt overgenomen is trouwens allesbehal-
ve van aard om anders te beslissen.

2.2. Met betrekking tot het niet mee betekenen van het arrest van het Hof van Cassatie 
welke de voorziening in cassatie van (eiser) op 8 januari 2002 heeft afgewezen (hetgeen 
als dusdanig niet wordt betwist), merkt (eiser) uiteraard terecht op dat de loutere 'attesta-
tie' in die zin op het betekend arrest van het Hof van Beroep te Gent van 21 januari 2000,  
de betekening van het cassatiearrest zelf niet kon vervangen.

Nochtans betekent zulks niet dat die betekening ook vereist was.
Aangezien een cassatieberoep in strafzaken schorsend werkt, kan een dwangsom opge-

legd door de strafrechter niet verbeuren wanneer tegen die beslissing cassatieberoep wordt 
ingesteld. Waar de tenuitvoerlegging van het in hoger beroep uitgesproken arrest geduren-
de het verloop van de cassatieprocedure geschorst blijft, treedt het echter onmiddellijk in 
kracht van gewijsde wanneer het cassatieberoep verworpen wordt en wordt het zonder 
meer uitvoerbaar zonder dat betekening van het verwerpingarrest verreist is. Betekening 
die trouwens niet wordt opgelegd door art. 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, aange-
zien het Hof van Cassatie in geen geval kan worden beschouwd als de rechter die de 
dwangsom heeft  opgelegd  in  de  zin  van  voormeld  wetsartikel.  Andersluidende  recht-
spraak en rechtsleer valt dan ook niet bij te treden.

3. Bij arrest van 25 juni 2002 heeft het Benelux Gerechtshof beslist dat de termijn die 
een strafrechter toekent voor de uitvoering van een hoofdveroordeling tot herstel van de 
plaats in de vorige staat en de termijn gedurende welke volgens de bepaling van de rechter 
de opgelegde dwangsom niet is verbeurd van verschillende aard en strekking zijn, en dat 
de termijn die de dwangsomrechter heeft verleend om de hoofdveroordeling uit te voeren 
geen termijn uitmaakt in de zin van art. 1, lid 4 van de Eenvormige Wet welke voorziet 
dat de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de 
opgelegde dwangsom zal kunnen verbeuren.

Het art. 149, §1, 5e lid DORO luidt als volgt: '... De rechtbank bepaalt voor de uitvoe-
ring van de herstelmaatregelen een termijn die één jaar niet mag overschrijden en na het 
verstrijken van deze termijn van uitvoering, op vordering van de stedenbouwkundige in-
specteur of van het college van burgemeester of schepenen, een dwangsom per dag vertra-
ging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel.

De  eerste  rechter  kan  dan  ook  niet  worden  gevolgd  waar  hij  overwoog  dat  de 
dwangsomrechter te dezen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een termijn te 
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bepalen, in de zin van art. 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, waarbinnen (eiser) be-
schikte over zes maanden, vanaf het in kracht van gewijsde treden van het arrest, om het 
herstel vrijwillig uit te voeren ...'.

Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat het Hof van Beroep te Gent door, 
overeenkomstig art. 149, §1, 5e lid DORO, een termijn van zes maanden toe te kennen 
waarbinnen (eiser) de gelegenheid had om, na het in kracht van gewijsde gaan van het ar-
rest van 21 januari 2000, de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig uit te voeren, in het 
licht  van een zinvolle  interpretatie van voornoemde rechtspraak van het  Benelux Ge-
rechtshof, niet zonder meer de bedoeling kan worden toegeschreven om een termijn te 
hebben bepaald waarbinnen, na de betekening van de rechterlijke beslissing, geen dwang-
som kon verbeuren. Integendeel zelfs, want de redengeving van het kwestieus arrest van 
Benelux Gerechtshof sluit elke koppeling uit tussen het verbeuren van de dwangsom en 
de termijn bepaald voor de vrijwillige uitvoering van de hoofdveroordeling.

In  de  gegeven  omstandigheden  moet  worden  besloten,  aangezien  dwangsommen 
slechts kunnen verbeuren vanaf de datum van betekening van de uitspraak waarbij ze wer-
den vastgesteld, dat er te dezen in beginsel dwangsommen konden verbeuren vanaf 31 juli 
2002".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met 

artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, kan de dwangsom niet 
worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

De betekening strekt er mede toe aan de veroordeelde te doen blijken dat naar het oor-
deel van de schuldeiser aan de eisen voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofd-
veroordeling is voldaan.

Zoals blijkt uit het arrest in de zaak A96/1 van het Benelux Gerechtshof van 12 mei 
1997, wordt de dwangsom niet verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van 
een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.

Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering is de tenuitvoerleg-
ging van een arrest van het hof van beroep geschorst indien er cassatieberoep is ingesteld.

Uit het bovenstaande volgt dat, in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld te-
gen een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom pas kan 
worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatiebe-
roep verwerpt.

De appèlrechter stelt vast dat eiser bij vonnis van 26 februari 1997 van de Correctionele 
Rechtbank te Gent veroordeeld werd tot het betalen van een dwangsom van 5.000 BEF 
per dag vertraging voor het geval dat de veroordeling tot herstel zoals bepaald niet volle-
dig werd uitgevoerd, dat dit vonnis werd bevestigd door het Hof van Beroep te Gent bij 
arrest van 21 januari 2000 en dat het door eiser ingestelde cassatieberoep werd verworpen 
bij arrest van het Hof van 8 januari 2002.

Uit de vaststellingen van de appèlrechter blijkt nog dat enkel het arrest van 21 januari 
2000 van het Hof van Beroep te Gent aan eiser werd betekend.

De appèlrechter beslist dat de dwangsom kan worden verbeurd hoewel het arrest van 
het Hof van 8 januari 2002, dat het door eiser tegen het arrest van 21 januari 2000 inge-
stelde cassatieberoep verwerpt, niet aan eiser werd betekend.

Aldus schendt de appèlrechter de artikelen 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wet-
boek en 373 van het Wetboek van Strafvordering.
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(...)
V. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, dat overeenstemt met artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet betreffende 
de dwangsom, de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van 
de uitspraak waarbij ze is vastgesteld;

Overwegende dat, zoals blijkt uit de arresten van het Benelux Gerechtshof in 
de zaken A 84/3 van 5 juli 1985 en A96/1 van het Benelux Gerechtshof van 12 
mei 1997, de dwangsom niet wordt verbeurd gedurende de tijd dat wegens het 
instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdver-
oordeling is geschorst;

Dat een dwangsom slechts verschuldigd is indien de hoofdveroordeling waar-
aan zij is verbonden, niet wordt nagekomen, waarvan eerst sprake kan zijn wan-
neer de hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden, met andere woorden wan-
neer het vonnis of arrest waarin deze is vervat uitvoerbaar is geworden;

Dat het vermelde betekeningsvereiste ertoe strekt aan de schuldenaar ter ken-
nis te brengen dat de schuldeiser nakoming van de in de rechterlijke uitspraak 
vervatte hoofdveroordeling verlangt, hetgeen onderstelt dat voldaan is aan alle 
voorwaarden die zijn gesteld aan de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofd-
veroordeling;

Overwegende dat hieruit volgt dat, mede gelet op het belang van beide partijen 
dat ter zake zo min mogelijk onzekerheden bestaan en geschillen zoveel moge-
lijk worden voorkomen, de betekening mede ertoe strekt aan de veroordeelde te 
doen blijken dat naar het oordeel van de schuldeiser aan de eisen voor de ge-
dwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is voldaan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvor-
dering, de tenuitvoerlegging van een arrest van het hof van beroep is geschorst 
indien er een cassatieberoep is ingesteld;

Dat hieruit volgt dat, in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld tegen 
een  arrest  van  het  hof  van  beroep  dat  een  dwangsom oplegt,  de  dwangsom 
slechts kan worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het ar-
rest dat het cassatieberoep verwerpt;

Overwegende dat zulks voldoende blijkt uit de vermelde arresten van het Be-
nelux Gerechtshof zodat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent deze 
oplossing en dienaangaande geen vraag van uitleg in de zin van artikel 6 van het 
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Bene-
lux Gerechtshof moet worden gesteld;

Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat "waar de tenuitvoer-
legging van het in hoger beroep uitgesproken arrest gedurende het verloop van 
de cassatieprocedure geschorst blijft, het echter onmiddellijk in kracht van ge-
wijsde  (treedt)  wanneer  het  cassatieberoep  (wordt)  verworpen  en  het  zonder 
meer uitvoerbaar (wordt) zonder dat betekening van het verwerpingsarrest ver-
eist is" en dat "(die) betekening trouwens niet wordt opgelegd door artikel 1385-
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bis van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien het Hof van Cassatie in geen geval 
kan worden beschouwd als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd in de zin 
van voormeld wetsartikel", de vermelde wetsbepalingen schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot een ruimere cassatie kunnen lei-

den;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre de appèlrechters het hoger 

beroep en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk verklaren;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 267

1° KAMER - 6 mei 2005

1º ERFENISSEN - VEREFFENING - VERDELING - INBRENG IN NATURA - GESCHONKEN 
ONROEREND GOED - BEGRIP - BIJZONDER LEGAAT.

2º ERFENISSEN - VEREFFENING - VERDELING - LEGAAT VAN EEN ONROEREND GOED - 
INBRENG IN NATURA - WAARDEBEPALING - TIJDSTIP – VERBETERINGSWERKEN.

1º De regel van art. 859 B.W. geldt ook voor bijzondere legaten1.

2º Bij de beoordeling van de gelijke aard, gelijke waarde en gelijke deugdelijkheid van de  
goederen in de zin van art.  859 B.W. moet men zich plaatsen op het tijdstip van de 
verdeling,  wat  inhoudt  dat  men  rekening  houdt  met  de  na  het  openvallen  van  de 
nalatenschap doch voor de verdeling uitgevoerde verbeteringswerken2.

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. C.03.0473.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

1 Zie H. DU FAUX, "Over de inbreng van bijzondere legaten", T. Not. 1991, (363), nr. 2-3. 
2 M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, "Overzicht van rechtspraak Erfenissen 1988-
1995", T.P.R. 1997, (133), nr. 256-258. 
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6 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Houtekier en Maes.

Nr. 268

3° KAMER - 9 mei 2005

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - GEZINSBIJSLAG. WERKNEMERS - 
VERHOOGDE BIJSLAG - GEHANDICAPT KIND - ONGESCHIKTHEID - GERECHTSDESKUNDIGE - 
RECHTER – BEOORDELING.

2º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - VERHOOGDE BIJSLAG - GEHANDICAPT KIND - 
ONGESCHIKTHEID - DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTER – BEOORDELING.

1º en 2° De rechter beoordeelt onaantastbaar de feitelijke gegevens op grond waarvan hij  
het aangewezen acht deskundigen wel dan niet aan te stellen ter oplossing van het voor  
hem gebracht  geschil;  noch  de  bepalingen  van  de  samengeordende  wetten  van  19 
december 1939 noch enige andere toepasselijke wetsbepaling wijken af van die bepaling 
van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 962 Ger.W.; Kinderbijslagwet Werknemers)

(E. T. KINDERBIJSLAGFONDS PARTENA v.z.w.)

ARREST

(A.R. S.04.0183.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 2004 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
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 47, §1 van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van 

de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders, en de 
koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, zoals laatst ver-
vangen bij artikel 77 van de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij artikel 14 van het 
koninklijk besluit van 11 december 2001, bekrachtigd met ingang van de dag van zijn in-
werkingtreding op 1 januari 2002 bij wet van 26 juni 2002;

- de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de 
artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale 
bepalingen.

Aangevochten beslissing
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Het bestreden arrest verwerpt de vordering uitgaande van eiseres voor verhoogde kin-
derbijslag voor haar zoon M. op grond van de volgende overwegingen:

"Artikel 47 van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de 
wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders en de konink-
lijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, bepaalt dat de bedra-
gen van de gezinsbijslag, volgens de graad van zelfredzaamheid van het kind, verhoogd 
worden met een bijslag voor elk gehandicapt kind van minder dan 21 jaar dat getroffen is 
door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct..

(Eiseres) beoogt deze bijslag te bekomen met ingang van 1 november 1993 voor haar 
zoon M., geboren op 17 november 1993.

Voor de eerste rechter beperkte (eiseres) zich tot het voorbrengen van een medisch ge-
tuigschrift van Dr. L., dat zich echter niet uitliet over het percentage van ongeschiktheid. 
Andere attesten konden blijkbaar niet worden geleverd. De eerste rechter achtte het dan 
ook, terecht, niet aangewezen om op basis van zodanige summiere gegevens een genees-
heer-deskundige aan te stellen.

In graad van hoger beroep laat (eiseres) nog steeds na bijkomende medische getuig-
schriften, of welk bewijsstuk dan ook, voor te brengen waaruit een ongeschiktheid van 
meer dan 66 pct. zou kunnen afgeleid worden.

Er bestaat dan ook geen aanleiding toe om in te gaan op de vraag van (eiseres) om een 
geneesheer-deskundige aan te stellen.

Het hoger beroep is ongegrond" (aangevochten arrest pagina 3). 
Grieven
In casu was de rechter gevat van een geschil nopens het recht op een verhoogde kinder-

bijslag.
Krachtens artikel 47, §1, 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samen-

vatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbei-
ders,  en  de  koninklijke  besluiten  krachtens  een  latere  wetgevende  delegatie  genomen 
(hierna afgekort: "de gecoördineerde Kinderbijslagwet"), worden de bij artikel 40 van die-
zelfde  wet  voorziene bijslagen verhoogd met bepaalde bedragen voor elk  gehandicapt 
kind van minder dan 21 jaar dat getroffen is door een lichamelijke of geestelijke onge-
schiktheid van ten minste 66 pct..

De zelfredzaamheid van het kind wordt geëvalueerd door vergelijking met een kind van 
dezelfde leeftijd dat niet gehandicapt is (artikel 47, §1, tweede lid van de gecoördineerde 
Kinderbijslagwet).

In uitvoering van artikel 47, §1,  vierde lid van de gecoördineerde Kinderbijslagwet 
werd bij koninklijk besluit van 3 mei 1991 bepaald hoe de lichamelijke of geestelijke on-
geschiktheid van het kind zoals bedoeld in artikel 47 moet worden vastgesteld (artikel 2 
van dit koninklijk besluit) en hoe de graad van zelfredzaamheid van dit kind wordt geme-
ten (artikel 3 van ditzelfde koninklijk besluit).

Hoewel de feitenrechter, overeenkomstig artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
beginsel, vrij oordeelt of over de vraag of een gerechtsdeskundige moet aangesteld wor-
den, moet de evaluatie van een handicap bij het onderzoek tot toekenning van een ver-
hoogde kinderbijslag echter gebeuren aan de hand van de wettelijke criteria zoals vastge-
legd bij voormeld koninklijk besluit van 3 mei 1991, meer bepaald aan de hand van de 
Officiële (Belgische) Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit en aan de hand 
van de lijst  van de aandoeningen,  gevoegd bij  het  koninklijk besluit  van 3 mei 1991, 
waarin een limitatieve opsomming voorkomt van aandoeningen die specifiek zijn voor of 
vaak voorkomen bij kinderen.
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Uit de vaststellingen van het aangevochten arrest blijkt dat eiseres, ter staving van haar 
vordering, een medisch attest had voorgelegd op grond waarvan zij liet gelden dat haar 
zoon ernstige medische problemen vertoonde waaruit, volgens eiseres, een graad van li-
chamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct. kon worden afgeleid en, 
ondergeschikt,  voorzover  het  arbeidshof  zou oordelen dat  hiermee het  bewijs  van die 
graad van ongeschiktheid niet geleverd was, de aanstelling van een deskundige noodzake-
lijk was om na te gaan of haar kind al dan niet de wettelijke graad van ongeschiktheid ver-
toonde.

De wettelijke bepalingen op het gebied van de toekenning van de verhoogde kinderbij-
slag vereisen geenszins dat de verzoeker die verhaal instelt tegen de beslissing waarbij 
zijn recht geweigerd werd, een begin van bewijs zou voorleggen door middel van een me-
disch attest dat uitdrukkelijk gewag maakt van een graad van 66 pct. ongeschiktheid, op-
dat de rechter een deskundigenonderzoek nopens de gegrondheid van de aanspraak hierop 
zou kunnen bevelen.

Het aangevochten arrest beperkt zich er toe vast te stellen dat "voor de eerste rechter 
(...) (eiseres) zich (beperkte) tot het voorbrengen van een medisch getuigschrift van Dr. 
L., dat zich niet uitliet over het percentage van ongeschiktheid", "dat andere attesten (...) 
blijkbaar niet (konden) worden geleverd" zodat "de eerste rechter (...) het dan ook, terecht, 
niet aangewezen (achtte) om op basis van zodanige summiere gegevens een geneesheer-
deskundige aan te stellen" en zodat, aangezien "in graad van hoger beroep (...) (eiseres) 
het nog steeds na(laat) bijkomende medische getuigschriften, of welk bewijsstuk dan ook, 
voor te brengen waaruit een ongeschiktheid van meer dan 66 pct. zou kunnen afgeleid 
worden" er dan ook "geen aanleiding toe (bestaat) om in te gaan op de vraag van (eiseres) 
om een geneesheer-deskundige aan te stellen".

Door de vordering van eiseres, die ertoe strekte te horen vaststellen dat haar kind een 
graad van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid vertoonde die haar recht gaf op de 
verhoogde kinderbijslag, af te wijzen louter op grond van de overweging dat het dokters-
attest dat zij voorlegde met betrekking tot hun medische situatie geen melding maakte van 
een dergelijke graad van ongeschiktheid,

(i) zonder de voorgelegde medische gegevens inzake een verminderde graad van zelf-
redzaamheid, waarvan overigens het bestaan door het arrest niet wordt ontkend, te toetsen 
aan de wettelijke criteria inzake de bepaling van de graad van ongeschiktheid zoals voor-
opgesteld in de uitvoeringsbesluiten van de gecoördineerde Kinderbijslagwet en,

(ii) zonder na te gaan of de aldus aan de wettelijke criteria getoetste medische gegevens 
de wettelijke vereiste graad van niet-zelfredzaamheid van 66 pct. bereiken,

schendt het aangevochten arrest de artikelen 47, §1 van de gecoördineerde Kinderbij-
slagwet en 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de arti-
kelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale 
bepalingen.

Door de vordering van eiseres af te wijzen zonder aan te geven dat de raadsheren die 
het aangevochten arrest velden zelf over de technische kennis beschikten om te oordelen 
omtrent de vraag of de medische gegevens na toetsing aan de wettelijke criteria samen al 
dan niet de wettelijk vereiste graad van niet zelfredzaamheid bereikten, schendt het aange-
vochten arrest bovendien artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof 
l. Het middel
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het arrest de vordering van eise-

res afwijst, louter op grond van de overweging dat het doktersattest geen melding 
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maakt van een bepaalde graad van ongeschiktheid zonder de wettelijke vereiste 
toetsing te doen;

Overwegende dat het arrest de vordering verwerpt op grond van de afwezig-
heid van gelijk welk bewijsstuk ook;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende  dat,  krachtens  artikel  962  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  de 

rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen kan gelasten vaststellingen 
te doen of een technisch advies te geven;

Dat de rechter overeenkomstig dit artikel van het Gerechtelijk Wetboek onaan-
tastbaar de feitelijke gegevens beoordeelt op grond waarvan hij het aangewezen 
acht deskundigen wel dan niet aan te stellen ter oplossing van het voor hem ge-
bracht geschil; dat noch de bepalingen van de samengeordende wetten van 19 
december 1939 noch enige andere toepasselijke wetsbepaling afwijken van die 
bepaling van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiseres summiere gegevens 
voorlegt zonder een ongeschiktheidpercentage voor te stellen en oordelen dat er 
geen gegevens zijn waaruit een ongeschiktheid van meer dan 66 pct. zou kunnen 
worden afgeleid;

Dat zij door op grond daarvan geen deskundige aan te stellen, geen van de in 
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schenden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
2. De kosten
Overwegende dat, krachtens artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, verweerster in de kosten moet worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt verweerster in de kosten;

9 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Lefèbvre en van Eeckhoutte.

Nr. 269

2° KAMER - 10 mei 2005

SCHIP. SCHEEPVAART - VRIJHEID VAN SCHEEPVAART EN BEMANNINGEN 
- BINNENSCHEEPVAART - SOCIALE WETGEVING OF WETGEVING VOOR TEWERKSTELLING AAN BOORD 
VAN BINNENSCHEPEN - NATIONAAL RECHT.

De artikelen 108 en 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen van 1815, artikel 9,  
§1 en 5, artikel 10 van het Belgisch Nederlands Scheidingsverdrag van 19 april 1839, de  
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artikelen 1 en 4 van Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, en artikel 356, tweede lid van het 
Verdrag van Versailles die de vrijheid van de scheepvaart op de in de akten vermelde 
binnenwateren waarborgen staan niet  eraan in de weg dat een verdragsstaat sociale 
wetgeving of wetgeving voor tewerkstelling aan boord van de binnenschepen waarop zijn 
nationale recht toepasselijk is, invoert daar dit aangelegenheden zijn die vreemd zijn aan 
de vrijheid van de binnenvaart en, inzonderheid, geen afbreuk doen aan de vrijheid van  
scheepvaart van schepen en bemanningen. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.04.1687.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de artikelen 108 en 109 

van de Slotakte van het Congres van Wenen van 1815, artikel 9, §1 en 5, artikel 
10 van het Belgisch Nederlands Scheidingsverdrag van 19 april 1839, de artike-
len 1 en 4 van de Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, en artikel 356, tweede lid 
van het Verdrag van Versailles, die de vrijheid van de scheepvaart op de in de 
akten vermelde binnenwateren waarborgen, niet eraan in de weg staan dat een 
verdragsstaat sociale wetgeving of wetgeving voor tewerkstelling aan boord van 
de binnenschepen waarop zijn nationale recht  toepasselijk is,  invoert daar dit 
aangelegenheden zijn die vreemd zijn aan de vrijheid van de binnenvaart en in-
zonderheid geen afbreuk doen aan de vrijheid van scheepvaart van schepen en 
bemanningen;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
2. Tweede middel, beide onderdelen
Overwegende dat eiser wegens de feiten A (tewerkstelling buitenlandse werk-

nemers), B (geen personeelsregister), C (geen individuele rekening), D (loonbe-
talingen) en E (gebruik van door derden ter beschikking gestelde werknemers) 
tot één straf is veroordeeld, de zwaarste, zijnde deze voor het feit A;

Dat deze straf naar recht is verantwoord door het bewezen verklaren van voor-
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meld feit A;
Dat het middel dat enkel betrekking heeft op het feit E, bij gebrek aan belang 

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.

10 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. M. De Decker, Antwerpen.

Nr. 270

2° KAMER - 10 mei 2005

1º ARBEID — ALGEMEEN - SOCIAAL STRAFRECHT - WERKGEVER - ZAAKVOERDER ALS 
ZELFSTANDIGE.

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - SOCIAAL 
STRAFRECHT - WERKGEVER - ZAAKVOERDER ALS ZELFSTANDIGE.

1º en 2° In het sociaal  strafrecht is het  niet  tegenstrijdig te zeggen,  enerzijds, dat  een  
beklaagde  werkgever  is  en,  anderzijds,  dat  hij  het  mandaat  van  zaakvoerder  als  
zelfstandige uitvoert1.

(D.)

Conclusie van de heer procureur-generaal M. De Swaef:
1.  Het  tweede  onderdeel  van  het  eerste  middel  stelt  aan  de  orde  de  vraag  of  een 

“zaakvoerder”  (van een b.v.b.a.)  als  werkgever  kan worden beschouwd in  het  sociaal 
strafrecht. Meer bepaald voert het onderdeel aan dat het tegenstrijdig is enerzijds vast te 
stellen dat eiser in cassatie “zaakvoerder” is, en anderzijds te oordelen dat eiser werkgever 
is in de zin van de wetsbepalingen aangehaald in de telastleggingen. Volgens eiser zou de 
kwalificatie als “werkgever” in het licht van deze wetsbepalingen onverzoenbaar zijn met 
een mandaat als zaakvoerder.

2.  In  veruit  de  meerderheid  van  de  sociale  strafbepalingen,  duidt  de  wetgever  “de 
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers” aan als strafbare daders. Dat is ook het geval 
voor de strafbepalingen op grond waarvan eiser (als werkgever) werd veroordeeld. 

De begrippen werkgever, aangestelde en lasthebber, zijn niet eigen aan het strafrecht. 
Men neemt aan dat deze aan het strafrecht vreemde begrippen in deze rechtstak autonoom 

1 Zie de concl. van het O.M. 
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kunnen worden ingevuld2: de strafrechter mag bij de interpretatie van de strafwetten en 
hun toepassing aan begrippen die afkomstig zijn uit andere rechtstakken, een andere bete-
kenis of draagwijdte geven (conceptuele autonomie van het strafrecht)3.

Zo geeft het Hof van Cassatie aan het begrip aangestelde van de werkgever in het soci-
aal strafrecht een betekenis die niet volledig overeenstemt met de betekenis die dit begrip 
heeft in art. 1384, derde lid B.W. of artikel 46, §1 Arbeidsongevallenwet, i.e. “de persoon 
die in een band van ondergeschiktheid arbeid verricht”. Naast deze band van onderge-
schiktheid, is vereist dat de aangestelde bekleed is met het gezag of de nodige bevoegd-
heid om effectief over de naleving van de wet te waken, ook al is die bevoegdheid naar de 
tijd of naar de plaats beperkt. Het misdrijf kan in beginsel niet worden toegerekend aan 
aangestelden die louter handelen op bevel van de werkgever4.

Ook het begrip lasthebber heeft in het sociaal strafrecht een eigen betekenis. Het gaat 
om de persoon die door de werkgever ermee belast is bepaalde rechtshandelingen te stel-
len in naam en voor rekening van de werkgever, zoals b.v. het uitbetalen van het loon en 
het bijhouden van sociale documenten5. Net zoals voor de aanstellers, vereist het Hof van 
Cassatie dat de lasthebber, om als strafbare dader te kunnen worden aangemerkt, over het 
gezag en de nodige bevoegdheid in de onderneming moet beschikken om effectief over de 
naleving van de wetten te kunnen waken6.

3. De werkgever is, in het sociaal strafrecht, de persoon die met de werknemer verbon-
den is door een arbeidsverhouding die wordt gekenmerkt door ondergeschikt verband, een 
dienstbetrekking, hetzij op grond van een overeenkomst, arbeidsovereenkomst of andere, 
hetzij op grond van een statutair of feitelijk verband7. Het begrip werkgever is hier dus 
ruimer dan in het arbeidsrecht. 

Men is het erover eens dat, wegens de autonomie van het strafrecht, een persoon die 
overeenkomstig het arbeidsrecht niet beschouwd kan worden als de werkgever, voor de 
toepassing van het sociaal strafrecht toch als zodanig kan worden aangemerkt8. De vraag 
of iemand de hoedanigheid van werkgever bezit, dient niet zozeer te worden beantwoord 
aan de hand van de juridische kwalificaties in andere rechtsdisciplines, maar wel op grond 
van de reële, feitelijke context. Zo werd reeds geoordeeld dat de persoon die zich gedraagt 
als werkgever (b.v. doordat hij instaat voor de aanwerving, de betaling en het ontslag van 
het personeel) en door het personeel als zodanig wordt beschouwd, ook strafrechtelijk 
dient te worden aangemerkt als de werkgever aan wie het misdrijf kan worden toegere-
kend9.

4. In het contracten- en vennootschapsrecht wordt de rechtsbetrekking tussen de be-
stuurders/zaakvoerders  en  de  vennootschap  gewoonlijk  gekwalificeerd  als  een  lastge-

2 F. RUELENS en K. CARLIER, “Materieel sociaal strafrecht”, in J. VAN STEENWINCKEL en P. WAETERINCKX 
(eds.), Strafrecht in de onderneming, praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, Antwerpen, 
Intersentia,  2002, (167) 219;  W. VAN EECKHOUTTE,  Sociaal Compendium Arbeidsrecht  2004-2005, 
Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 6346.
3 B.v. Cass. 25 febr. 1997, A.C. 1997, nr. 107.
4 Cass. 15 sept. 1981, noot H.D. BOSLY, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de lasthebber 
of de aangestelde in het sociaal recht”, R.W. 1981-82, 1124.
5 F. KEFER, Le droit penal du travail, Brussel, la Charte, 1997, 292, nr. 257; F. LAGASSE, Manuel de 
droit pénal social, Brussel, Larcier, 2003, 90; O. RALET,  Responsabilité des dirigeants de sociétés, 
Brussel, Larcier, 1996, 288.
6 Cass. 15 september 1981, gecit.
7 W. VAN EECKHOUTTE, o.c., nr. 6347.
8 F. DERUYCK, “Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven”, in G. VAN 
LIMBERGHEN (ed.), Sociaal strafrecht, Maklu, 1998, (93) 98; F. KEFER, o.c., 287-288, nr. 253; O. RALET, 
o.c., 287; F. RUELENS en K. CARLIER, l.c., (167) 219-220; W. VAN EECKHOUTTE, o.c., nr. 6347.
9 Zie de rechtspraak aangehaald bij F. DERUYCK, l.c., (93) 98-99.
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ving10. Dat een bestuurder of zaakvoerder volgens het vennootschapsrecht als een lastheb-
ber van de vennootschap wordt beschouwd, betekent echter niet  dat hij  in het sociaal 
strafrecht noodzakelijkerwijze als een lasthebber van de werkgever dient te worden aan-
gemerkt. Gelet op de autonomie van het strafrecht, kan de strafrechter een zaakvoerder als 
werkgever veroordelen voor sociale misdrijven, wanneer hij uit de feitelijke omstandighe-
den afleidt dat de zaakvoerder in werkelijkheid handelde in die hoedanigheid. 

Het bestreden arrest is dus geenszins aangetast door tegenstrijdigheid waar het ener-
zijds vaststelt dat eiser in cassatie “zaakvoerder” is, en anderzijds, op grond van de feite-
lijke gegevens van de zaak, oordeelt dat eiser de werkgever was van het tewerkgestelde 
personeel,  in de zin van de wetsbepalingen die in de tenlasteleggingen worden aange-
haald. De betreffende wetsbepalingen maken dan wel een onderscheid tussen de werkge-
ver enerzijds en zijn lasthebbers anderzijds, maar daaruit volgt niet dat een “zaakvoerder” 
per definitie slechts als een lasthebber kan worden aangemerkt en niet als werkgever.

5. De voorliggende situatie, waarbij de rechter een “zaakvoerder” als werkgever be-
schouwt en hem veroordeelt in die hoedanigheid, dient te worden onderscheiden van de 
hypothese waarin de rechter oordeelt dat de vennootschap als werkgever dient te worden 
beschouwd. Sinds de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechts-
personen (wet van 4 mei 1999) kan de vennootschap-werkgever in eigen hoofde worden 
gestraft voor sociale misdrijven. Vóór de invoering van de strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van rechtspersonen kon de vennootschap-werkgever zelf niet als dader worden 
bestraft en diende de rechter het misdrijf toe te rekenen aan de natuurlijke persoon die 
voor de vennootschap-werkgever optrad of verzuimd had op te treden (“rechterlijke toere-
kening”). Het misdrijf van de vennootschap-werkgever werd gewoonlijk toegerekend aan 
de natuurlijke persoon die haar orgaan is, nl. de bestuurder of zaakvoerder. De bestuurder 
of de zaakvoerder kon aldus worden veroordeeld in zijn hoedanigheid van orgaan van de 
vennootschap-werkgever, aan wie het misdrijf van de werkgever werd toegerekend11. 

De omstandigheid dat de vennootschap nu in eigen hoofde kan worden gestraft  als 
werkgever, staat er niet aan in de weg dat de strafrechter, op grond van zijn appreciatie 
van de feiten, kan oordelen dat een bestuurder of zaakvoerder (niet als orgaan van de 
vennootschap, maar in eigen hoofde) als werkgever dient te worden beschouwd in de zin 
van het sociaal strafrecht. 

6. De overige grieven van eiser missen feitelijke grondslag.
Conclusie: verwerping.

(A.R. P.04.1693.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.

10 H. GEINGER en N. HEIJERICK, Inleiding tot het vennootschapsrecht, 2003, 99 en 203. M.b.t. de ven-
nootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid heeft de kwalificatie van de bestuurdersovereen-
komst  als  een lastgeving een uitdrukkelijk  wettelijke  basis  in  de  vennootschapswet  (o.a.  art.  53 
Venn.W. (n.v.) en art. 129, eerste lid Venn.W. (b.v.b.a.)). Niettemin is de kwalificatie als lastgevings-
overeenkomst niet volmaakt (zie daarover: B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen. Statuut, inter-
ne werking en vertegenwoordiging, Biblo, 1996, 13-15). 
11 De stelling van sommige auteurs (i.h.b. F. KEFER, o.c., 293, nr. 258) dat bestuurders en zaakvoer-
ders alleen als orgaan van de werkgever-vennootschap kunnen worden aangesproken en niet als last-
hebbers, lijkt onjuist. Weliswaar werden bestuurders en zaakvoerders (voor de wet van 4 mei 1999) 
meestal  veroordeeld  in  hun  hoedanigheid  van orgaan  van de  vennootschap-werkgever,  maar  dit 
neemt niet weg dat zij ook als lasthebber van de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk kunnen wor-
den gesteld voor sociale misdrijven die zij in die hoedanigheid hebben gepleegd (zie b.v. O. RALET, 
o.c., 288). 
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser in conclusie voor de appèlrechters heeft aanvoerd dat 

hij geen werkgever was maar onder leiding en toezicht van een ander werkte;
Dat de appèlrechters eisers verweer verwerpen en hem als werkgever veroor-

delen;
Dat zij niet dienden te antwoorden op het verweer dat hij niet als aangestelde 

of lasthebber werd gedagvaard;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat eiser werk-

gever is en, anderzijds, dat hij het mandaat van zaakvoerder als zelfstandige uit-
voert;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters eiser niet  veroordelen als aangestelde of 

lasthebber maar als werkgever;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

10 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advo-
caten: mrs. W. De Brock, Gent en M. Verhaeghe, Brussel.
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Nr. 271

2° KAMER - 10 mei 2005

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DEELNEMING - 
MEDEDADER – VOORWAARDEN.

2º MISDRIJF — DEELNEMING - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - MEDEDADER – 
VOORWAARDEN.

1º en 2° Zo voor de dader van valsheid in geschriften bedrieglijk opzet is vereist, is het voor  
de mededader voldoende dat hij voor de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp 
heeft verleend of het misdrijf rechtstreeks heeft uitgelokt, dat hij positief kennis had van 
de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat hij de wil had om op de bij de wet  
bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen1.  (Artt. 66, 193, 196 en 197 
Sw.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.05.0122.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee grieven voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grieven
1. Eerste grief
Overwegende dat, anders dan de grief aanvoert, enkel voor de dader van de 

valsheid in geschriften bedrieglijk opzet is vereist; dat het voor de mededader 
voldoende is dat hij voor de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp heeft 
verleend of het misdrijf rechtstreeks heeft uitgelokt, dat hij positief kennis had 
van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat hij de wil had om op 
de bij de wet bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen; 

Dat de grief in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat, in zoverre de grief een motiveringsgebrek aanvoert, de ap-

pèlrechters eisers verweer beantwoorden met de redenen die het arrest vermeldt 
(p. 6, punt 3.5);

Dat de grief in zoverre feitelijke grondslag mist; 
(...)

1 Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111 en 5 juni 1996, A.R. P.96.0004.F, nr. 214.



Nr. 271 - 10.5.05 HOF VAN CASSATIE 1023 

B. 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 eiseres in de kosten.

10 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-generaal –  Advocaat: mr. 
W. Vandenbussche, Kortrijk.

Nr. 272

2° KAMER - 11 mei 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 29 – 
ART. 29, §1 - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF - OVEREENSTEMMING MET DE 
ARTIKELEN 12, TWEEDE LID EN 14 VAN DE GRONDWET.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG 
AAN HET ARBITRAGEHOF - DAAROPVOLGENDE MEMORIE IN CASSATIE - NIEUW MIDDEL – 
ONTVANKELIJKHEID.

1º In antwoord op de prejudiciële vraag die door het Hof van Cassatie is gesteld, zegt het  
Arbitragehof voor recht dat artikel 29, §1 van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer,  gecoördineerd bij  het koninklijk besluit  van 16 maart 1968, vervangen bij  
artikel  6  van de wet  van 7  februari  2003 houdende verschillende bepalingen  inzake 
verkeersveiligheid, de artikelen 12, tweede lid en 14 van de Grondwet niet schendt1. (Artt. 
12, tweede lid en 14 G.W. 1994; Art. 29, §1 Wegverkeerswet)

2º Eiser in cassatie mag een memorie neerleggen nadat het Arbitragehof een arrest heeft  
gewezen op een prejudiciële vraag die door het Hof van Cassatie is gesteld; hij mag  
hierin evenwel  geen middel  aanvoeren dat  hij  niet  reeds eerder binnen de wettelijke  
termijnen heeft aangevoerd. 

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0900.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 3 mei 2004 door de Cor-

rectionele Rechtbank te Luik in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 13 okt. 2004, A.R. P.04.0900.F, nr. 477.
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Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 59.10 van het Wegverkeers-reglement, de 

ambtenaren belast met een opdracht van politie of van toezicht van de autosnel-
weg hun voertuig mogen laten stilstaan of  parkeren buiten de parkeerstroken 
aangewezen door het verkeersbord E9a voor zover de behoeften van de dienst of 
van hun opdracht het rechtvaardigen;

Overwegende dat artikel 62 van de Wet betreffende de politie over het weg-
verkeer dat de mogelijkheid biedt om toestellen aan te wenden die bestemd zijn 
om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg om toezicht te 
houden op de naleving van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, geen 
afbreuk doet aan de bepalingen van het voormelde artikel 59.10;

Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis vermeldt "dat wij 

niet goed inzien hoe de verbalisanten [hun] opdracht die erin bestaat de risico's 
voor ongevallen te voorkomen naar behoren zouden kunnen vervullen, indien zij 
hun vaste controletoestellen alleen maar op de toegelaten parkeerplaatsen zouden 
opstellen, open en bloot voor alle automobilisten";

Dat de appèlrechters, aldus, door vast te stellen dat de vereisten van hun op-
dracht het parkeren buiten de op de autosnelwegen toegestane stroken rechtvaar-
digen, wettig beslissen dat de verbalisanten hun opdracht van toezicht op de au-
tosnelwegen conform de wet hadden uitgeoefend en dat het aan eiseres ten laste 
gelegde misdrijf bewezen was;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel de grondwettelijkheid betreft van artikel 6 van de 

Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersvei-
ligheid, dat artikel 29 vervangt van de Wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en niet de grondwettelijkheid van 
het koninklijk besluit van 22 december 2003 dat de zware overtredingen aan-
wijst;

Overwegende dat eiseres, die door het bestreden vonnis werd veroordeeld we-
gens een zware overtreding van de tweede graad, het Hof verzoekt een prejudici-
ële vraag te stellen aan het Arbitragehof betreffende de schending door voormeld 
artikel 6 van de artikelen 12, tweede lid en 14 van de Grondwet;

Overwegende dat er grond is om aan voormeld Hof, krachtens artikel 26, §1, 
3° van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de prejudicië-
le vraag te stellen die in het beschikkend gedeelte wordt gepreciseerd;

En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de aanvullende 
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memorie die op 14 september 2004 ter griffie van het Hof van Cassatie is ont-
vangen, dit is buiten de bij artikel 420bis, tweede lid van het Wetboek van Straf-
vordering, bepaalde termijn;

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

gende prejudiciële vraag:
Schendt artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepa-

lingen inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 van de wetten betreffende de po-
litie  over  het  wegverkeer,  gecoördineerd  op  16  maart  1968,  de  artikelen  12, 
tweede lid, of 14 van de Grondwet vervangt, in zoverre het de Koning machtigt 
om bij in de Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen die aan 
elke van de drie categorieën van zware overtredingen beantwoorden zoals be-
doeld in de eerste paragraaf van het voormelde artikel 29?

Houdt de kosten aan.

11 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. E. Robert, Marche-en-Famenne.

Nr. 273

2° KAMER - 11 mei 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN BESCHERMDE PERSOON – ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
BURGERLIJKE BELANGEN - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN BESCHERMDE PERSOON – 
ONTVANKELIJKHEID.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ART. 19 — ART. 19.3 – ART. 19.3.3° - KRUISPUNT - 
BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT - TEGENLIGGER - TE VOORZIENE HINDERNIS - FOUT VAN DE 
VOORRANGSPLICHTIGE BESTUURDER - GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID.

1º Luidens de bewoordingen van art.  488bis,f,  §1,  eerste lid  B.W., heeft  de voorlopige  
bewindvoerder tot taak de goederen van de beschermde persoon als een goed huisvader  
te beheren; die opdracht houdt geen vertegenwoordiging in van de beschermde persoon 
als  verweerster  bij  de  strafvordering,  zodat  het  cassatieberoep  van  de  voorlopige 
bewindvoerder tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van de beschermde 
persoon niet ontvankelijk is. (Art. 488bis, f), §1, eerste lid B.W.)

2º Het cassatieberoep van de voorlopige bewindvoerder die met toepassing van de artt.  
488bis,b  en  488bis,c  B.W.  bij  beschikking  van  de  vrederechter  is  aangewezen,  is  
ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering  
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uitgeoefend  door  of  tegen  de  beschermde  persoon  in  het  kader  van  de  
strafrechtspleging1. (Artt. 488bis, b), 488bis, c) en 488bis, f), §1, eerste lid B.W.)

3º Wanneer een bestuurder links afslaat heeft de bestuurder die uit tegengestelde richting 
komt voorrang; bij een aanrijding kan die bestuurder evenwel gedeeltelijk aansprakelijk  
worden gesteld voor het ongeval wegens fouten die door hem zijn begaan, ook als de 
rechter vaststelt dat het opduiken van diens voertuig op het kruispunt voor de bestuurder  
van  het  voorrangsplichtige  voertuig  niet  onvoorzienbaar  was.  (Art.  19,  §3,  3° 
Wegverkeersreglement 1975)

(L. T. T.; T. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1730.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 24 november 2004 in 

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, met als opschrift memo-

rie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van Meester R. L.:
1. In zoverre het cassatieberoep tegen de beslissing op de tegen K. C. ingestel-

de strafvordering is gericht:
Overwegende dat uit de verklaring van cassatieberoep volgt dat steller niet als 

raadsman van beklaagde is opgetreden maar als voorlopig bewindvoerder van K. 
C., op grond van een beschikking van de vrederechter die hem daartoe met toe-
passing van de artikelen 488bis-B en 488bis-C van het Burgerlijk wetboek aan-
wees;

Overwegende dat luidens de bewoordingen van artikel 488bis-F, §1, eerste lid 
van voormeld wetboek, de voorlopige bewindvoerder tot taak heeft de goederen 
van de beschermde persoon als een goed huisvader te beschermen;

Dat die opdracht geen vertegenwoordiging inhoudt van de beschermde per-
soon als verweerster bij de strafvordering, aangezien artikel 185 van het Straf-
wetboek die vertegenwoordiging aan de advocaat voorbehoudt;

Dat de voorlopige bewindvoerder, als dusdanig, niet over de hoedanigheid be-
schikt om kritiek uit te oefenen op de beslissing op de tegen de beschermde per-
soon ingestelde strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;

2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen K.C. 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

1 Zie Cass., 7 jan. 2003, A.R. P.02.1114.N, nr. 11.
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Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat eiser een conclusie heeft neergelegd waarin hij met name 

aanvoert, dat de bestuurder van de motorfiets geen "manoeuvre" uitvoerde aan-
gezien hij namelijk "naar alle waarschijnlijkheid", op het fietspad, ofwel op de 
rijweg langsheen de stilstaande voertuigen reed;

Overwegende dat de appèlrechters de beide onderdelen van het alternatief ter-
zijde hebben geschoven met hun beslissing dat de bestuurder van de motorfiets 
bewegende voertuigen rechts inhaalde;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat K. C. een motorfiets be-

stuurde, dat hij rechts voertuigen in beweging inhaalde, dat zijn snelheid niet aan 
de  verkeersdichtheid  en  aan  de  bijzonder  beperkte  zichtbaarheidtoestand  was 
aangepast, dat hij door deze overtredingen de controle over zijn machine niet 
heeft weten te bewaren noch dat hij voor de voorzienbare hindernis, zijnde het 
voertuig aan het stuur waarvan verweerster zich klaarmaakte om het kruispunt te 
verlaten, heeft kunnen stoppen;

Dat de appèlrechters aldus de artikelen 8.3, 10.1.1°, 10.1.3° en 16.3 van het 
Wegverkeersreglement niet schenden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om te beslissen, enerzijds, dat een 

weggebruiker te snel reed en op onregelmatige wijze inhaalde, en, anderzijds, dat 
zijn opduiken, wegens de plaatsgesteldheid, niet onvoorzienbaar was voor de an-
dere bestuurder die bij het ongeval is betrokken;

Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat eiser, voor het overige, aanvoert dat degene die voorrang 

heeft alleen voor het ongeval verantwoordelijk kan gesteld worden als hij door 
zijn  gedrag,  de  redelijke  verwachtingen van de  voorrangsplichtige  in  de  war 
heeft gestuurd; dat, aangezien de appèlrechters, volgens het middel, beslissen dat 
het opduiken van K. C. op het kruispunt voor verweerster niet onvoorzienbaar 
was, zij hem buiten zaak hadden moeten stellen;

Overwegende dat de onvoorzienbaarheid van het opduiken van de weggebrui-
ker met voorrang voor gevolg kan hebben dat de voorrangsplichtige van aanspra-
kelijkheid wordt ontheven; dat dit daarentegen geen invloed heeft op de eventue-
le fouten die door diegene die voorrang heeft zelf zijn begaan en, te dezen, op het 
oorzakelijk verband met het ongeval;

Dat, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, het bestaan bij de weggebrui-
ker die voorrang heeft, van een fout die in oorzakelijk verband staat met het on-
geval niet ondergeschikt is aan de voorwaarde dat zijn foutieve gedraging on-
voorzienbaar was voor de voorrangsplichtige;

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
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(...) 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

11 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en M. Hissel, Eupen.

Nr. 274

2° KAMER - 11 mei 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WEGVERKEERSWET – ART. 69BIS - WET 7 FEB. 2003 - 
VERVANGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DOOR VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN 
– GEVOLG.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 69BIS - 
WET 7 FEB. 2003 - VERVANGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DOOR VERVAL VAN 
HET RECHT TOT STUREN – GEVOLG.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 33 — 
ART. 33.1 - WET 7 FEB. 2003 - VERVANGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DOOR 
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN – GEVOLG.

4º STRAF — ZWAARSTE STRAF - VERVANGENDE STRAF - WEGVERKEERSWET – 
ART. 69BIS - WET 7 FEB. 2003 - VERVANGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DOOR 
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN – GEVOLG.

1º, 2°, 3° en 4° Lichter dan de straf die door de wet op het ogenblik van het plegen van de  
feiten was gesteld, is de vervangende straf van verval van het recht tot het besturen van  
een motorrijtuig die, krachtens art. 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij art. 33 van de  
wet van 7 februari 2003 en in werking getreden op 1 maart 2004, in de plaats komt van 
de  vervangende  gevangenisstraf  die  vroeger  bij  art.  40  Sw.  was  bepaald;  de 
appèlrechters die de beklaagde voor overtreding van art. 33, §1, 1° van de voormelde  
Wegverkeerswet tot de vervangende gevangenisstraf veroordelen voor de geldboete die  
op het ogenblik dat het misdrijf is gepleegd van toepassing is, leggen een straf op die  
zwaarder is dan de straf die op het tijdstip van het vonnis van kracht is en verantwoorden  
hun  beslissing  niet  naar  recht1.  (Art.  2,  tweede  lid  Sw.;  Artt.  33,  §1,  1°  en  69bis 
Wegverkeerswet)

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0114.F)

I. Bestreden beslissing

1 Cass., 27 april 2005, A.R. P.05.0283.F, nr. 248.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 17 december 2004 door 
de Correctionele Rechtbank te Doornik in hoger beroep is gewezen. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel dat de schending aanvoert van arti-

kel 2, tweede lid van het Strafwetboek en van artikel 69bis van de wet betreffen-
de de politie over het wegverkeer, ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 7 fe-
bruari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid:

Overwegende dat naar luid van artikel 40 van het Strafwetboek, bij gebreke 
aan betaling binnen twee maanden te rekenen van het arrest of van het vonnis, 
indien het op tegenspraak, of vanaf de betekening, indien het bij verstek is gewe-
zen, de geldboete kan worden vervangen door gevangenisstraf, waarvan de duur 
bij het vonnis of het arrest van veroordeling wordt bepaald en die drie maanden 
niet zal te boven gaan voor hen die wegens wanbedrijf zijn veroordeeld;

Dat krachtens artikel 69bis van de Wegverkeerswet, ingevoegd bij artikel 33 
van voormelde wet van 7 februari 2003 en in werking getreden op 1 maart 2004, 
voor de toepassing van de Wegverkeerswet, in afwijking van artikel 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete, bij gebreke van betaling binnen de voorgeschreven 
termijn, kan worden vervangen door een verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig voor de duur van acht dagen tot een maand;

Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen von-
nis, met name de telastlegging bewezen verklaart van op 23 juni 2003 artikel 33, 
§1, 1° van voormelde wet betreffende de politie over het wegverkeer te hebben 
overtreden (telastlegging A) en eiser wegens die telastlegging veroordeelt tot een 
geldboete van 200 euro, gebracht op 1000 euro, of een vervangende gevangenis-
straf van twee maanden en tegen hem, met toepassing van artikel 38, §1, 1°, een 
verval van het recht tot sturen uitspreekt voor een duur van drie maanden;

Overwegende dat de vervangende straf die door de nieuwe wet is gesteld min-
der zwaar is dan deze die door de wet op het ogenblik van het plegen van de fei-
ten was gesteld; dat de appèlrechters bijgevolg krachtens artikel 2, tweede lid 
van het Strafwetboek, de nieuwe wet dienden toe te passen;

Dat zij door eiser tot een vervangende gevangenisstraf te veroordelen voor de 
geldboete, hem een zwaardere straf opleggen dan deze die bij de nieuwe wet is 
gesteld;

Dat zij, bijgevolg, hun beslissing dienaangaande niet wettig verantwoorden;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietig-

heid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing over-
eenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt tot een vervan-
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gende gevangenisstraf voor telastlegging A;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in twee derden van de kosten en laat het resterende derde ten 

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

zitting houdende in hoger beroep.

11 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht.

Nr. 275

1° KAMER - 12 mei 2005

1º WATERLOPEN - BEVAARBARE WATERWEG - GEBREK - KUNSTMATIGE 
WATERLOOP - NATUURLIJKE WATERLOOP – GEVOLG.

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER 
BEROEP – BEGRIP.

1º Om uit te maken of een bevaarbare waterweg een gebrek vertoont in de zin van art.  
1384,  eerste  lid  B.W.,  dient  geen  onderscheid  te  worden  gemaakt  tussen  een 
kunstmatige en een natuurlijke waterloop. (Art. 1384, eerste lid B.W.)

2º  De  appèlrechter  die  een  van  de  partijen  wegens  lichtzinnig  hoger  beroep  tot  een  
geldboete  veroordeelt,  verantwoordt  zijn  beslissing naar  recht  door te zeggen dat  de  
veroordeelde partij hoofdberoep heeft ingesteld tegen een bijzonder goed gemotiveerd 
vonnis dat geen enkele twijfel liet bestaan over de terzake toepasselijke rechtsbeginselen  
en over de passende analyse van de feiten, en dat heel goed antwoordde op de door die  
partij uiteengezette middelen, die zij in hoger beroep alleen maar herhaald heeft; zij heeft  
aldus gehandeld met een schuldige lichtzinnigheid op grond van een kennelijke fout in de  
beoordeling van de kansen op welslagen van haar hoger beroep, welke fout niet zou zijn  
begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende, die in dezelfde  
situatie verkeert1. (Art. 1072bis Ger.W.)

1 Zoals het Hof was het O.M. van oordeel dat hoofdberoep tergend of roekeloos is in de zin van 
art. 1072bis Ger.W. wanneer de appellant zijn recht van beroep uitoefent ofwel met het opzet om te 
schaden,  ofwel  op een wijze  die de grenzen van de normale uitoefening van dat  recht  door een 
bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (Cass., 31 okt. 2003, A.R. C.02.0602.F, 
www.cass.be). Anders dan het Hof echter meende het dat de rechters op grond van de hierboven 
weergegeven vaststellingen niet wettig hadden kunnen beslissen dat de partij tergend of roekeloos 
hoger beroep had ingesteld in voormelde betekenis. Om het middel te aanvaarden of te verwerpen 
voert het Hof immers, zelfs impliciet, een marginale toetsing uit. Dit bestaat erin dat het nagaat of de 
aan toezicht onderworpen rechters, voorbij de woordelijke weergave, in de vorm van een (dus op 
onaantastbare wijze gedane) vaststelling van de bovengenoemde omschrijving (die hierdoor een soort 
cliché formulering wordt) en uitgaande van de door hen vastgestelde en beschreven feiten, hebben 
kunnen beslissen dat de bestanddelen van voormelde definitie aanwezig waren. Volgens het O.M. is 
er op zich geen sprake van een misbruik van procedure, wanneer de partijen, overeenkomstig de 
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(WAALS GEWEST T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0275.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 3 maart en 16 juni 2003 ge-

wezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
- het artikel 1384, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest van 3 maart 2003 eise-

res om aan de verweerders verschillende bedragen te betalen ter vergoeding van de averij 
aan hun boot op de Samber waarvan verweerder eigenaar is en waarvan verweerster de 
verzekeraar van de materiële schade is, die in de rechten van verweerder gesubrogeerd is 
tot beloop van de door haar aan hem betaalde vergoeding, na te hebben beslist dat de ave-
rij te wijten was aan een touw dat in het water halverwege tussen bodem en oppervlakte 
dreef en het roer van de boot blokkeerde. Het beslist aldus onder meer op de volgende 
gronden:

"Een bevaarbare waterweg hoort vrij te zijn van elke hindernis of van elk element, zelfs 
niet inherent aan de waterloop zelf, die de normale scheepvaart belemmert; de aanwezig-
heid van het litigieuze touw, een vreemd lichaam dat tussen bodem en oppervlakte dreef, 
heeft het normale gebruik van de waterloop die voor scheepvaart bestemd is, verstoord en 
die waterloop derhalve gebrekkig gemaakt waardoor hij niet meer geschikt was voor zijn 
normaal gebruik.

Dat is het geval zelfs als de bevaarbare waterweg andere sociaal-economische functies 
heeft, zodat het door (eiseres) gemaakte onderscheid tussen kunstmatige en natuurlijke 
stromen zonder belang is.

Daar de oorsprong van het gebrek niet in aanmerking dient te worden genomen - zoals 
onder meer de sterke stroming van de waterloop en de daaruit volgende onregelmatigheid 
van het debiet, plotselinge stijgingen van de waterstand en erosieverschijnselen of nog de 
vervuiling door derden (...) -, hebben de aard en de oorsprong van het op de stroom drij-

terzake  toepasselijke  bepalingen van het  Ger.W.,  aan de  appèlrechter  argumenten  hebben willen 
voorleggen die de eerste rechter  op grond van een nog zo volmaakte motivering meende niet te 
kunnen aanvaarden, zelfs als die argumenten alleen worden herhaald. In deze zaak vond het O.M. dat 
de in het bestreden arrest vermelde feiten voor de rechters die ze vaststelden geen reden waren om te 
spreken van een hoger beroep dat het bovenvermelde kader te buiten ging, daar daaruit niet bleek dat 
het  hoger beroep was ingesteld met het  opzet  om te schaden of  was ingesteld op een wijze die 
kennelijk  de  toegestane  perken  te  buiten  ging.  Dat  hoger  beroep  was  dus  noch  tergend  noch 
roekeloos. A.H.
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vende afval geen enkele invloed op de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak 
die door de aanwezigheid van dat afval gebrekkig geworden is.

(Eiseres) voert eveneens ten onrechte aan dat de natuurkrachten sterker zijn dan de wil 
en de middelen van de mens, aangezien de bewaarder van een gebrekkige zaak aansprake-
lijk is voor de door het gebrek van de zaak veroorzaakte schade, tenzij hij aantoont dat de 
schade en niet het gebrek te wijten is aan een vreemde oorzaak - wat zij te dezen niet 
doet".

Grieven
Eiseres had tegen de vordering van de verweerders in haar conclusie het volgende, hier-

na weergegeven verweermiddel aangevoerd:
"Wat de bevaarbare waterwegen betreft,  dient het begrip gewettigde verwachting in 

aanmerking te worden genomen en dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de 
kunstmatige bevaarbare waterwegen en de natuurlijke stromen en rivieren;

Eerstgenoemde zijn ontworpen en aangelegd als verbindingsweg; het enige doel ervan 
is de binnenscheepvaart te verzekeren; stroming zit er nauwelijks op; de oevers en de bo-
dem zijn gemaakt uit beton waardoor geen erosie optreedt, de recuperatie van het afval 
wordt vergemakkelijkt door de kanalisatie van de watermondingen die erop uitlopen;

Door  gebruik  zijn  bepaalde  stromen  en  rivieren  bevaarbare  waterwegen  geworden 
doordat het beschikbare water diep genoeg was.

Zij zijn niet in de eerste plaats aangelegd als verbindingsweg en zij vervullen andere so-
ciaal-economische  functies,  zoals  de  vorming  van  waterreserves,  de  verschaffing  van 
drijfkracht, ... deze brengen de mens ertoe ze te onderhouden met het oog op die midde-
len, ook al weet hij dat zijn vermogens om de natuur te bedwingen begrensd zijn;

De mens kan aldus niets ondernemen tegen het waterpeil en het debiet die variëren 
naargelang van het klimaat, de lozing van allerlei afvalwater, of de instroom van water uit 
andere natuurlijke waterlopen, ...

Natuurlijk drijven er op die natuurlijke waterlopen allerlei zaken rond die afkomstig 
zijn van de oevers, de bedding, de gronden die door die waterlopen worden doorsneden, 
en zulks zelfs buiten elk menselijk ingrijpen. Dat is altijd zo geweest;

De aanwezigheid van een drijvend voorwerp op een natuurlijke bevaarbare waterloop 
kan niet a priori als abnormaal worden beschouwd;

De zaak moet in haar geheel worden onderzocht en er moet worden nagegaan of zij al-
dus aan de doeleinden ervan beantwoordt".

Op de bekritiseerde gronden vermeldt het hof van beroep dat het door eiseres voorge-
stelde onderscheid tussen "de kunstmatige bevaarbare waterwegen en de natuurlijke stro-
men en rivieren" "zonder belang" is. Het beperkt zich ertoe als beginsel aan te nemen dat 
een bevaarbare waterweg "vrij moet zijn van elke hindernis of van elk element, zelfs niet 
inherent aan de waterloop zelf die de normale scheepvaart belemmert". Het arrest ant-
woordt dus niet op het weergegeven omstandig verweermiddel waarin eiseres in hoofd-
zaak betoogde dat de aard - en dus het bestaan - van het gebrek, in de zin van die tekst van 
het Burgerlijk Wetboek, moet worden beoordeeld in concreto, en aangezien het hier een 
vreemd lichaam betreft dat tussen bodem en oppervlakte dreef en een boot beschadigde, 
op een wijze die verschilt naargelang de bevaarbare waterweg kunstmatig of natuurlijk is 
(schending van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek [lees: schending van artikel 149 
van de Grondwet]).

Door het door eiseres voorgestelde onderscheid te verwerpen, miskent het arrest het be-
grip gebrek in de zin van artikel 1384, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van die bepaling). 
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2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
Artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 16 juni 2003 veroordeelt eiseres, die in hoger beroep komt tegen het be-

streden vonnis, tot betaling van een geldboete van 500,00 euro. Het beslist aldus op de 
volgende gronden:

"(Eiseres) heeft hoofdberoep ingesteld tegen een bijzonder goed gemotiveerd vonnis 
dat geen enkele twijfel liet bestaan over de terzake toepasselijke rechtsbeginselen en over 
de passende analyse van de feiten, en dat heel goed antwoordde op de door haar uiteenge-
zette middelen, die zij in hoger beroep alleen maar herhaald heeft.

Aldus heeft zij gehandeld met een schuldige lichtzinnigheid op grond van een kennelij-
ke fout in de beoordeling van haar kansen op welslagen van haar rechtsmiddel, welke fout 
niet zou zijn begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende die in 
dezelfde situatie verkeert.

Het feit dat de (verweerders) geen schadeloosstelling hebben gevorderd wegens tergend 
en/of roekeloos geding heeft daarop geen invloed.

In strijd met wat (eiseres) in haar conclusie vermeldt (...), was het duidelijk dat de be-
streden beslissing, niet alleen in rechte, maar ook in feite, niet kon worden betwist, on-
danks de feitelijke gegevens die zij opnieuw aanvoert in haar conclusie en die het hof [van 
beroep] heeft beoordeeld in zijn arrest van 3 maart 2003.

De lengte van de in hoger beroep gewisselde conclusies alsook de lengte van het arrest 
van 3 maart 2003 bewijzen geenszins 'dat de aansprakelijkheid van (eiseres) in deze zaak 
zeker niet duidelijk vaststond'.

Dat kennelijk misbruik van hoger beroep - het is wat dat betreft zonder belang dat (ei-
seres) de nakoming van haar verbintenissen jegens de (verweerders) niet heeft willen ver-
tragen om tijd te winnen - doet afbreuk aan de rechtsbedeling in het algemeen, die reeds 
moeilijkheden genoeg ondervindt om binnen een redelijke termijn uitspraak te doen over 
de geschillen die het wel waard zijn om aan het appèlgerecht te worden voorgelegd".

Grieven
Naar luid van artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek kan aan de partij in haar 

hoger beroep enkel een geldboete worden opgelegd indien het hoger beroep "tergend of 
roekeloos" is.

Dat is het geval wanneer de appellant handelt met het opzet om schade te berokkenen 
aan verweerder in hoger beroep of wanneer hij zijn recht van hoger beroep uitoefent op 
een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een be-
dachtzaam en zorgvuldig persoon te buiten gaat.

Het recht om hoger beroep in te stellen kan echter aan een partij niet worden ontzegd 
op grond dat het bestreden vonnis volgens de appèlrechters, zelfs op het eerste gezicht, 
naar recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed schijnt te zijn. Aan de partij 
die het geschil aan de appèlrechters wil voorleggen moet de ruimte voor een andere be-
oordeling worden gelaten. Dat is het geval, zelfs als de partij in hoger beroep geen enkel 
nieuw middel voorlegt aan de appèlrechters: het recht van hoger beroep impliceert dat een 
partij haar vordering of verweermiddel als zodanig aan andere rechters voorlegt.

Dat is wat eiseres gedaan heeft.
Eiseres meent hieraan te kunnen toevoegen dat het niet juist is, zoals het hof van beroep 

beslist, dat het bestreden vonnis kennelijk naar recht verantwoord en regelmatig met rede-
nen omkleed was. Het begrip zelf gebrek van de zaak levert interpretatieproblemen op en 
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verklaart waarom eiseres, gelet met name op de in het eerste middel aangewezen gege-
vens, het bestaan ervan te dezen heeft kunnen betwisten en bijgevolg, zonder dat haar eni-
ge fout kon worden verweten, het geschil aan de appèlrechters heeft kunnen voorleggen.

Door eiseres op de weergegeven gronden te veroordelen tot betaling van een geldboete 
wegens tergend en roekeloos geding, schendt het arrest dus de aangegeven wetsbepaling. 

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest van 3 maart 2003 de conclusie waarin eiseres in 

hoofdzaak aanvoerde dat, om uit te maken of een bevaarbare waterweg een ge-
brek vertoont, een onderscheid moet worden gemaakt tussen kunstmatige en na-
tuurlijke  waterlopen,  met  de  in  het  middel  weergegeven  beweegredenen  ver-
werpt en beantwoordt;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat het arrest, door te beslissen dat "een be-

vaarbare waterloop vrij hoort te zijn van elke hindernis of van elk element, zelfs 
niet inherent aan de waterloop zelf, die de normale scheepvaart belemmert" en 
dat de rechter, om uit te maken of een bevaarbare waterweg een gebrek vertoont 
in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, geen onder-
scheid dient te maken tussen kunstmatige en natuurlijke waterlopen", zijn beslis-
sing naar recht verantwoordt;

Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat een hoofdberoep tergend of roekeloos is in de zin van artikel 

1072bis van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de appellant zijn recht van be-
roep uitoefent ofwel met het opzet om te schaden, ofwel op een wijze die kenne-
lijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam 
en zorgvuldig persoon te buiten gaat;

Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres "hoofdberoep heeft ingesteld te-
gen een bijzonder goed gemotiveerd vonnis dat geen enkele twijfel liet bestaan 
over de terzake toepasselijke rechtsbeginselen en over de passende analyse van 
de feiten, en dat heel goed antwoordde op de door haar uiteengezette middelen, 
die zij in hoger beroep alleen maar herhaald heeft; aldus heeft zij gehandeld met 
een schuldige lichtzinnigheid, op grond van een kennelijke fout in de beoorde-
ling van haar kansen op welslagen van haar hoger beroep, welke fout niet zou 
zijn begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende, die in 
dezelfde situatie verkeert";

Dat het arrest aldus zijn beslissing waarbij eiseres wegens lichtzinnig hoger 
beroep tot een geldboete wordt veroordeeld, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 
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12 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 276

1° KAMER - 12 mei 2005

1º ARTS - PLICHTENLEER - HANDELSRECLAME - VERENIGBAARHEID – BEGRIP.

2º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — BELANG - VERSCHILLENDE 
TELASTLEGGINGEN - EEN ENKELE STRAF - MIDDEL BETREFFENDE EEN TELASTLEGGING - STRAF 
NAAR RECHT VERANTWOORD – ONTVANKELIJKHEID.

1º Het feit alleen dat handelsreclame wordt gemaakt is op zich niet in strijd met de regels  
van de medische plichtenleer, indien niet gelijktijdig handelingen worden verricht die de 
regels van die plichtenleer kunnen miskennen of afbreuk kunnen doen aan de eer, de  
bescheidenheid, de eerlijkheid of de waardigheid van de geneesheren1. (Art. 6 Artsenwet; 
Artt. 1, 2 en 3 W. 21 okt. 1992)

2º Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat slechts betrekking heeft op 
één van de vier telastleggingen waarvoor slechts één tuchtstraf is opgelegd, wanneer de  
straf naar recht verantwoord blijft door de drie andere2. 

(P. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.04.0005.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 10 februari 2004 gewezen 

door de Franstalige raad van beroep van de Orde van geneesheren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert drie middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6,2°, 13 en 16 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 be-

treffende de Orde der geneesheren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 

1 Zie Cass., 2 mei 2002, A.R. D.01.0011.N, nr. 267; 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F, nr. 144; 7 mei 
1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270 en concl. adv.-gen. DUBRULLE..
2 Cass.,  30  nov.  2000,  A.R.  D.00.0023.F,  nr.  659;  zie  Cass.,  6  mei  2004,  A.R.  D.03.0014.N, 
www.cass.be;  het  openbaar  ministerie  was  daarentegen  van  mening  dat,  nu  de  rechter  de  straf 
verantwoordde door “de ernst van de feiten” en aldus in het ongewisse liet of hij dezelfde straf had 
uitgesproken indien hij de in het middel aangevochten grief niet in aanmerking had genomen, het 
middel niet onontvankelijk was bij gebreke aan belang.

http://www.cass.be/
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1985;
- de artikelen 1, 2°, 2 en 3 van de wet van 21 oktober 1992 betreffende de misleidende 

reclame inzake de vrije beroepen, zoals zij van kracht was voor de opheffing ervan door 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de on-
rechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen;

- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing verklaart de grieven 1, 2 en 4 bewezen ten laste van eiser, en 

zulks onder meer op de volgende gronden:
"Hoewel [eiser] verklaart een strikte procedure te volgen, moet niettemin worden vast-

gesteld dat mevrouw E. nooit de chirurg had ontmoet die de dag zelf van de ingreep met-
een van haar twee aparte cheques vorderde [...];

De verstrekte informatie liet veel te wensen over, daar mevrouw E. niet aarzelt te ver-
klaren: 'Bovendien, indien ik haar was gaan opzoeken in haar klein ziekenhuis, zou ik da-
delijk ervandoor gegaan zijn'; 

De snelle terugkeer naar huis van mevrouw D.S. in een toestand van halve verdoving is 
op zijn minst merkwaardig;

Er is misbruik gemaakt van de lichtgelovigheid en de naïviteit van de vrouwelijke pati-
ënten;

[...] Het is uitgesloten dat het geval van mevrouw E. de uitzondering is; 
Het volstaat de brief van mevrouw D.S. van 5 januari 2001 te lezen om te zien dat ook 

zij een probleem had: 'Ik maakte me zorgen over de ernst van dat werk; [...] daar ik twij-
fels had over de praktijk van die geneesheer, heb ik hier en daar navraag gedaan';

Ook al verstrekte [eiser] aan zijn vrouwelijke patiënten informatie over een aantal gege-
vens die hij overneemt in zijn conclusie, niettemin werden in het geval van mevrouw E. 
tot de laatste minuut essentiële gegevens achtergehouden;

[Eiser] verklaart reeds op 15 januari 2001 de naam van dokter D. te hebben gegeven 
aan mevrouw E. wat door laatstgenoemde tegengesproken wordt;

Niet de reclame als zodanig wordt aan [eiser] verweten maar wel de reclame, in zoverre 
zij gemaakt wordt op de in die drie grieven beschreven wijze en bevestigd wordt door de 
gegevens van het dossier;

De reclame voor de polikliniek voor esthetische geneeskunde 'Marnix' [...] prijst 'de es-
thetische geneeskunde aan tegen lage prijzen';

Die reclame is misleidend, daar de vrouwelijke patiënten die daarop afkomen, ervan 
overtuigd  zijn  dat  zij  worden  behandeld  door  'specialisten  met  een  internationale 
reputatie', terwijl in werkelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van mevrouw E., de behande-
ling wordt uitgevoerd door een vaatchirurg met opleiding in liposuccie en sclerotherapie 
over wie [eiser] geen enkele informatie had verstrekt aan zijn patiënte".

Na de verklaringen van mevrouw E. te hebben weergegeven, gaat de bestreden beslis-
sing als volgt verder:

"De in de grieven bedoelde verwarring wordt in stand gehouden door het feit dat de re-
clame voor dat centrum in feite de activiteiten onder meer van [eiser] dekt;

Uit de aan de raad [van beroep] voorgelegde dossiers van patiënten blijkt voldoende 
dat, gelet op alle gegevens van de zaak, die werkwijze gewoonlijk werd gevolgd;

[Eiser] heeft een hele organisatie opgezet waar de informatie van de patiënte omtrent de 
identiteit  en de hoedanigheid van de behandelende persoon achtergehouden wordt,  of-
schoon dit essentiële gegevens zijn binnen de uitoefening van het medisch beroep;
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De commerciële en mercantiele oogmerken primeren in dit dossier: de behandelende 
geneesheer D. vraagt de patiënte vooreerst om de overhandiging van de cheque - zoals 
overeengekomen met [eiser] - omdat de volledige betaling vereist is voor de prestatie;

Het kan niet worden ontkend dat hier wel degelijk de geneeskunde wordt beoefend; de 
beschrijving van de handelingen van [eiser] die een beroep doet op een anesthesist, veron-
derstelt dat [eiser] uiteraard een diagnose heeft moeten stellen om te kunnen oordelen of 
mevrouw D.S. de ingreep wel aankon; 

Hetzelfde geldt voor mevrouw E.: [eiser] heeft de geneeskunde beoefend alvorens haar 
toe te vertrouwen aan een vaatchirurg; 

Er bestaat maar één geneeskunde [...]; de geneeskunde die bedoeld wordt in het konink-
lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 en die dat koninklijk besluit wil beschermen, is 
de geneeskunde in haar geheel, zonder beperking of uitzondering".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De bestreden beslissing verklaart de grieven tegen eiser bewezen in de bewoordingen 

waarin zij waren omschreven, namelijk 1° dat hij misbruik heeft gemaakt van de lichtge-
lovigheid en de naïviteit van de personen die bij hem op consult kwamen, namelijk me-
vrouw E. en mevrouw D.S., door zowel door middel van handelsreclame als door zijn ei-
gen gedrag kennelijk verwarring te scheppen of te laten ontstaan tussen zijn rol van "me-
disch consulent op het gebied van esthetisch geneeskunde" en zijn overige activiteiten als 
geneesheer, 2° dat hij aldus de patiënten die bij hem op consult kwamen, heeft misleid (al-
dus beperkte grief) en 4° op die wijze de geneeskunde heeft beoefend met mercantiele en 
commerciële oogmerken.

Krachtens artikel 6, 2° van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 26 december 1985, hebben de provinciale raden van de 
Orde van geneesheren de opdracht te waken over het naleven van de regelen van de medi-
sche plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en 
de waardigheid van de geneesheren; hiertoe zijn zij belast met het treffen van tuchtmaat-
regelen wegens fouten die deze geneesheren in de uitoefening van hun beroep begaan. Ar-
tikel 13 van genoemd koninklijk besluit bepaalt dat de raden van beroep kennisnemen van 
het hoger beroep tegen de beslissingen van de provinciale raden. Artikel 16 van genoemd 
besluit bepaalt dat schrapping van de lijst van de Orde één van de tuchtstraffen is die de 
provinciale raad kan opleggen. 

Artikel 1, 2° van de wet van 21 oktober 1992, zoals het van kracht was voor de ophef-
fing ervan bij de wet van 2 augustus 2002, bepaalde dat onder reclame wordt verstaan ie-
dere vorm van mededeling bij de uitoefening van een vrij beroep die rechtstreeks of on-
rechtstreeks ten doel heeft de afzet van goederen of diensten te bevorderen, met inbegrip 
van onroerende goederen, van rechten en verplichtingen, en met uitsluiting van de door de 
wet voorgeschreven mededelingen;

Artikel 1, 3° van genoemde wet bepaalde dat onder misleidende reclame wordt verstaan 
elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen de opmaak ervan, de 
personen tot wie ze zich richt of die ze aanbelangt, misleidt of kan misleiden en die door 
haar misleidend karakter hun economisch gedrag kan beïnvloeden, of die daardoor aan 
een concurrent schade toebrengt of kan toebrengen.

Artikel 2 van genoemde wet bepaalt  dat,  onverminderd de toepassing van strengere 
wetten, elke misleidende reclame inzake vrije beroepen verboden is. Artikel 3 van ge-
noemde wet bepaalde welke gegevens nodig waren om van misleidende reclame te kun-
nen spreken. 

De geneesheren hebben aldus krachtens de wet het recht reclame te maken, zodat het 
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maken van reclame enkel als een tekortkoming aan de medische plichtenleer kan worden 
aangemerkt indien de reclame misleidend blijkt te zijn.

In grief nr. 1, die bewezen verklaard is zoals hij was omschreven, en waaruit de grieven 
nrs. 2 en 4, blijkens de bewoordingen zelf ervan, kunnen worden afgeleid, wordt aan eiser 
verweten dat hij misbruik heeft gemaakt van de lichtgelovigheid en de naïviteit van zijn 
twee patiënten door de twee daarin vermelde omstandigheden, namelijk, enerzijds, door 
het feit dat hij handelsreclame heeft gemaakt of heeft laten maken, en, anderzijds, door 
zijn eigen gedrag. Die grief impliceert de vaststelling dat beide omstandigheden tezamen 
voorkomen.

In zoverre de aldus omschreven grief het maken van handelsreclame aanwijst als een 
bestanddeel van de tekortkoming aan de regels van de medische plichtenleer, zonder te ei-
sen dat die reclame misleidend moet zijn, wordt het feit alleen dat reclame wordt gemaakt 
beschouwd als een tekortkoming aan de regels van het beroep, terwijl handelsreclame toe-
gestaan was op grond van de wet van 21 oktober 1992. Die grief is dus niet verenigbaar 
met die wet. Door de grief bewezen te verklaren in de bewoordingen waarin hij was ge-
steld, zonder eiser uit te nodigen verweer te voeren over de eventueel gewijzigde grief, in 
die zin dat aan eiser zou zijn verweten dat hij misleidende reclame heeft gemaakt, met 
name in de zin van de wet van 21 oktober 1992, schendt de bestreden beslissing de in het 
middel aangegeven bepalingen van die wet.

1.2. Tweede onderdeel
Eiser heeft in de door hem regelmatig aan de raad van beroep voorgelegde conclusie 

het volgende aangevoerd:
"De raad draagt de bewijslast: het enige stuk dat de raad overlegt is een reclame waarin 

enkel melding wordt gemaakt van de toegepaste technieken en de prijs ervan: in geen ge-
val kan dat blad 'misleidende reclame' genoemd worden, aangezien de enige inlichtingen 
die erin worden verstrekt de ingreep en de kostprijs zijn. Dat blad is niet opgemaakt of 
rondgedeeld door toedoen van [eiser]. Die reclame bevat de uitnodiging voor een consult 
voor een uiteenzetting over de bestaande technieken. In die fase treedt [eiser] op. Het dos-
sier van de raad bevat geen andere 'reclame'. Daarentegen legt [eiser] stukken over die hij 
gewoonlijk aan de patiënt overhandigt. Die stukken bevatten in hoofdzaak: de beschrij-
ving van de techniek; het technisch verloop van de ingreep; de voor de ingreep verstrekte 
inlichtingen;  de  na  de  ingreep  verstrekte  inlichtingen;  de  alternatieve  werkwijzen;  de 
meest gestelde vragen en de antwoorden daarop, en inzonderheid de nadelen verbonden 
aan de techniek. Bovendien wordt ten minste vijftien dagen voor de ingreep aan de patiënt 
een overeenkomst overhandigd met haar weloverwogen toestemming alsook met de ver-
melding van de voor- en nadelen van de gekozen werkwijze, de alternatieve oplossingen 
en een uitdrukkelijke verklaring van de patiënt. Uit het voorgaande volgt dat de door [ei-
ser] verstrekte informatie toegankelijk is; zij is in klare en begrijpelijke bewoordingen ge-
steld; de overeenkomsten worden trouwens erkend door de Minister van Justitie in Neder-
land; zij is recent en is reeds herhaaldelijk verstrekt; de patiënt krijgt een bedenktijd; zij is 
volledig: de informatie bevat de nadelen van de ingreep, met inbegrip van de risico's die 
zich in uitzonderlijke gevallen kunnen voordoen. De verstrekte informatie heeft tot gevolg 
dat de patiënt die voor een ingreep kiest, dat met kennis van zaken doet: zijn toestemming 
is vrij en weloverwogen. Aangezien de informatie betrekking heeft op alle aspecten van 
de ingreep, is misleiding uitgesloten".

Na te hebben verwezen naar de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende re-
clame en de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, welke wet-
ten nog niet van kracht waren ten tijde van de litigieuze feiten, vermeldde dezelfde con-
clusie het volgende:

"De raad heeft alleen maar kunnen vaststellen dat de wijze waarop [eiser] informatie 
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gaf strookte met de bestaande wetten, en zulks geruime tijd voor de afkondiging ervan. 
Hem [wordt trouwens] in de bestreden beslissing op dat punt geen enkel verwijt gemaakt. 
De raad heeft, om [eiser] aan te klagen, een nieuw criterium toegevoegd aan de wet, na-
melijk 'omschrijven wie verantwoordelijk is'. Het staat uiteraard niet aan de Orde van ge-
neesheren nieuwe criteria toe te voegen aan de wet".

Door zich te beperken tot de vermelding dat de informatie veel te wensen overliet, op 
de doorslaggevende grond dat bepaalde essentiële gegevens tot de laatste minuut werden 
achtergehouden, zoals de identiteit en de hoedanigheid van de behandelende persoon, ant-
woordt de bestreden beslissing niet op de conclusie waarin eiser aanvoerde dat die ver-
melding niet wettelijk vereist was en dat derhalve het ontbreken ervan niet betekende dat 
de litigieuze reclame misleidend was.

Zij schendt aldus artikel 149 van de Grondwet.
Door de grief nr. 1 en bijgevolg de uit grief nr. 1 afgeleide en in het middel vermelde 

grieven nrs. 2 en 4, bewezen te verklaren en door eiser als tuchtstraf de schrapping op te 
leggen, schendt de bestreden beslissing bovendien de in het middel vermelde bepalingen 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967.

Uit het feit dat de aldus bewezen verklaarde en in het middel vermelde grieven door-
slaggevend zijn voor de bij de bestreden beslissing opgelegde schrapping, volgt dat de ge-
grondheid van het middel moet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, daar 
de schrapping niet naar recht verantwoord blijft door de omstandigheid alleen dat grief nr. 
2 (lees: 3) op wettige wijze vastgesteld blijft.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 2°, 13 en 16 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 

betreffende de Orde der geneesheren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 december 
1985;

- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing verklaart grief nr. 3 bewezen ten laste van eiser, en zulks op de 

volgende gronden:
"[Eiser] heeft aan de onderzoekscommissie verklaard dat hij 'knowhow leverde op het 

gebied van de esthetische chirurgie, aangezien dit geen geneeskunde is, maar een aspect 
van een praktijk die meer gericht is op het welzijn en de esthetiek'; [eiser] antwoordt op de 
vraag: 'En dat honorarium, waar gaat dat naartoe?', 'De chirurg strijkt in feite het grootste 
deel van dat honorarium op aangezien hij de behandeling uitvoert. In feite is er een ver-
goeding voor huur, een personeelsvergoeding terwijl ik zelf een vergoeding krijg als con-
sulent'; de esthetische geneeskunde maakt deel uit van de geneeskunde en geniet geen bij-
zondere behandeling, zoals de raad in eerste aanleg in herinnering heeft gebracht; de om-
standigheid dat prestaties niet worden terugbetaald door het [Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering] doet geen afbreuk aan de eigen aard van de medische hande-
ling; [eiser] is weliswaar verschenen op de zittingen, maar dat heeft hem niet verhinderd 
het hierboven vermelde standpunt in te nemen; het door [eiser] aangevoerde arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel heeft betrekking op haarinplanting waaromtrent het hof [van 
beroep] zegt dat zij niet onder toepassing valt van het koninklijk besluit betreffende de ge-
neeskunde; zulks is te dezen niet het geval".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De door de bestreden beslissing bewezen verklaarde grief nr. 3 had betrekking op de 
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omstandigheid dat eiser, onder het valse voorwendsel dat de medisch consulent geen be-
oefenaar van de geneeskunde was, gepoogd heeft zich aan elk toezicht van de Orde van 
geneesheren te onttrekken.

Op grond van de in het middel weergegeven gronden beslist de bestreden beslissing 
dat, in strijd met de mening die zij aan eiser toeschrijft, de activiteiten van eiser als me-
disch consulent onder de uitoefening van de geneeskunde vallen.

De omstandigheid dat eiser een afwijkende mening heeft geuit impliceert niet dat eiser 
hierdoor gepoogd heeft zich aan elk toezicht van de Orde van geneesheren te onttrekken. 
De beslissing stelt trouwens zelf vast dat eiser op de zittingen is verschenen. Uit de stuk-
ken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt ten overvloede dat 
eiser zich gedragen heeft naar de bevelen die hij gekregen heeft van de met het onderzoek 
van de zaak belaste overheid.

Uit de omstandigheden die zij vaststelt, en bovendien uit die welke volgen uit de stuk-
ken van de rechtspleging heeft de bestreden beslissing niet kunnen afleiden dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan miskenning van een regel van de plichtenleer die het in grief 
nr. 3 bedoelde feit verbiedt.

Zij verantwoordt derhalve de opgelegde sanctie niet naar recht en schendt aldus de in 
het middel aangewezen bepalingen van het koninklijk besluit nr.  79 van 10 november 
1967.

Op zijn minst verkeert het Hof hierdoor in de onmogelijkheid na te gaan of zij naar 
recht verantwoord is en schendt zij aldus artikel 149 van de Grondwet.

2.2. Tweede onderdeel
Eiser had in de door hem regelmatig voor de raad van beroep ingediende conclusie het 

volgende vermeld:
"Aangezien [eiser] zijn standpunt dat hij de geneeskunde niet beoefent grondt op een 

beslissing van het Hof van Beroep te Brussel, kan dat standpunt moeilijk een 'vals voor-
wendsel' worden genoemd. Op grond van die ene afwijkende interpretatie verklaart de 
raad zonder meer dat [eiser] verwarring schept tussen zijn hoedanigheid van geneesheer 
en 'zijn overige activiteiten'; Het feit echter dat [eiser] van oordeel is dat hij, door als me-
disch consulent op te treden, niet de geneeskunde stricto sensu beoefent betekent nog niet 
dat hij verklaart geen geneesheer te zijn. [Eiser] vervult immers alle wettelijke vereisten 
om zich op die hoedanigheid te beroepen. [Eiser] oefent zijn beroep uit met de zorg en de 
eerlijkheid die verbonden zijn met de hoedanigheid van geneesheer. Bovendien is het feit 
dat de omschrijving die [eiser] aan de geneeskunde geeft, afwijkt van die van de raad, 
voor laatstgenoemde nog geen reden om daaruit de facto te besluiten dat hij zich aan de 
Orde poogt te onttrekken".

Met in het middel weergegeven redengeving antwoordt de bestreden beslissing niet op 
die conclusie. Zij schendt in dat opzicht artikel 149 van de Grondwet.

Uit het feit dat de aldus bewezen verklaarde en in het middel vermelde 
grief  van  doorslaggevend  belang  is  voor  de  bij  de  bestreden  beslissing  opgelegde 

schrapping, volgt dat de gegrondheid van het middel moet leiden tot de vernietiging van 
de bestreden beslissing, daar de tuchtstraf schrapping niet naar recht verantwoord blijft 
door de omstandigheid alleen dat de grieven nrs. 1, 2 en 4 op wettige wijze vastgesteld 
blijven.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
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Overwegende dat het feit alleen dat handelsreclame wordt gemaakt op zich 
niet in strijd is met de regels van de medische plichtenleer; dat dit echter enkel 
het geval is indien niet gelijktijdig handelingen worden verricht die de regels van 
die plichtenleer kunnen schenden of afbreuk kunnen doen aan de eer, de beschei-
denheid, de eerlijkheid of de waardigheid van de geneesheren, op het naleven en 
de handhaving waarvan de provinciale raden en de raad van beroep van de orde 
van geneesheren moeten toezien;

Overwegende dat in de eerste grief, die de bestreden beslissing ten laste van 
eiser bewezen verklaart, aan eiser wordt verweten dat hij  "misbruik heeft ge-
maakt van de lichtgelovigheid en de naïviteit van de personen die bij hem op 
consult kwamen [...] door zowel door middel van handelsreclame als door zijn 
eigen gedrag een kennelijke verwarring te scheppen of te laten ontstaan tussen 
zijn rol als 'medisch consulent op het gebied van esthetische geneeskunde' en zijn 
overige activiteiten als geneesheer";

Dat uit de bewoordingen zelf van die grief blijkt dat, zoals de bestreden beslis-
sing vermeldt, " niet de reclame als zodanig aan [eiser] wordt verweten, maar 
wel de reclame in zoverre zij gemaakt wordt op de in de grieven beschreven wij-
ze";

Dat de bestreden beslissing die op de in het middel weergegeven en bekriti-
seerde gronden beslist dat eiser, door onder die voorwaarden, die volgens de be-
slissing "gestaafd worden door de gegevens van het dossier", handelsreclame te 
maken, de regels van de plichtenleer heeft overtreden en afbreuk heeft gedaan 
aan de eer, de bescheidenheid en de eerlijkheid, die van geneesheren worden ver-
wacht, naar recht verantwoord is;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat de bestreden beslissing de aan eiser verweten eerste grief be-

wezen verklaart op grond "dat de informatie veel te wensen overliet" en "dat, 
ook al verstrekte [eiser] aan zijn vrouwelijke patiënten informatie over een aantal 
gegevens die hij in zijn conclusie overneemt, er niettemin tot de laatste minuut 
essentiële gegevens worden achterhouden", zoals "de naam van dokter D." die 
mevrouw E. zou opereren; dat de bestreden beslissing aldus op de conclusie van 
eiser ten betoge dat die informatie niet vereist was, antwoordt door die conclusie 
tegen te spreken;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede middel:
Beide onderdelen samen:
Overwegende dat de bestreden beslissing aan eiser één enkele tuchtstraf oplegt 

wegens vier hem ten laste gelegde feiten;
Dat het middel dat enkel betrekking heeft op één van de telasteleggingen, ter-

wijl de sanctie verantwoord blijft door de gegrondheid van de [...] drie andere, 
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

12 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie3 van de h. Henkes, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 277

1° KAMER - 12 mei 2005

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — ALGEMEEN 
- EFFECTEN - INKOMSTEN - INTERESTEN - BEGRIP.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — ALGEMEEN 
- VASTGOEDCERTIFICAAT - BELEGGING IN ONROEREND GOED - HUURDER - VERGOEDING - 
VERDELING - ONZEKERE OPBRENGST - BEGRIP.

1º Art. 19, §2 W.I.B. 92 impliceert geenszins dat alleen bedragen die boven de uitgifteprijs  
van vastrentende effecten worden toegekend, als interesten kunnen worden beschouwd. 

2º De tijdens de erfpacht gedane verdeling van de vaste jaarlijkse bedragen die afkomstig 
zijn van de door de huurder betaalde vergoeding, die bekend is ten tijde van de uitgifte  
van het vastgoedcertificaat dat een openbaar uitgegeven effect is dat overeenkomt met 
aan  een  vennootschap  op  aandelen  toegekend  en  door  haar  in  een  welbepaald 
onroerend  goed  geïnvesteerd  kapitaal,  is  geen  verdeling  tussen  de  houders  van 
certificaten met een onzekere opbrengst die van jaar tot jaar schommelt. 

(LENDIT BORSBEEK, vennootschap naar Luxemburgs recht T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0017.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 oktober 2003 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. Cassatiemiddelen
Eiseres voert zes middelen aan:
...
4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 19, §§1 en 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

3 Ibid.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "degene die intekent op het effect, op het einde van het 

contract dus zijn beginkapitaal zal krijgen, verhoogd met een meerwaarde, of een kapi-
taalverlies zal lijden, gelijk aan de minderwaarde ten gevolge van de verkoop van het on-
roerend goed",

vervolgt het arrest met de overweging dat "de te dezen onderzochte certificaten een be-
perkt risico inhouden en bedoeld zijn om vaste roerende inkomsten te verschaffen aan de-
genen die erop hebben ingeschreven" en het beslist aldus dat de roerende voorheffing 
moest worden ingehouden en betaald op de coupons 29 en 30 van de Borsbeekcertifica-
ten, waarvan eiseres houder was.

Grieven
Artikel 19, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de inte-

rest bestaat uit "interest, premies en alle andere opbrengsten van leningen en gelddeposi-
to's, van leningen van aandelen en van elke andere schuldvordering van dezelfde aard".

De tweede paragraaf van dat artikel luidt als volgt: "Met betrekking tot vastrentende ef-
fecten [of in §1, 4°, vermelde aandelen] omvatten de inkomsten iedere som die boven de 
uitgifteprijs wordt betaald of toegekend, ongeacht of de toekenning plaatsheeft op de bij 
overeenkomst vastgestelde vervaldag. 

Die inkomsten zijn ten name van elke opeenvolgende houder van de effecten belastbaar 
in verhouding tot het tijdperk waarin hij houder is geweest".

Dat artikel is evenwel niet van toepassing op de vastgoedcertificaten, aangezien op het 
ogenblik van de betaling van de coupon, noch de emittent, noch de houders van de certifi-
caten weten of er hun op een dag een "som bovenop" de intekenprijs zal worden betaald.

Daar het arrest de vastgoedcertificaten gelijkstelt met vastrentende effecten (zoals obli-
gaties) heeft het niet zonder het bovenaangehaalde artikel 19, §2, te schenden, kunnen be-
slissen dat de roerende voorheffing verschuldigd is, ook al is niet geweten of op een dag 
een "som bovenop" de verkoopprijs zal worden ontvangen.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 2, §4 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 107 en 118 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 

de Inkomstenbelastingen 1992 van 27 augustus 1993.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest oordeelt dat "de belastingwet niet vereist dat het effect, om 'soortgelijk' te 

zijn aan een 'obligatie', een lening moet zijn. Aangezien het effect de emittent ertoe ver-
plicht om, zoals in dit geval, een vast inkomen uit te keren tijdens de duur van het contract 
en om op de vastgestelde vervaldag de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed 
waarin het belegde kapitaal geïnvesteerd is, terug te storten, is de verrichting soortgelijk 
aan 'de obligatie' waarvan het alleen hierin verschilt dat het kapitaal, mits de erfpachter de 
optie niet  licht,  blootstaat  aan de risico's van de waardevermindering van het pand in 
plaats van blootgesteld te zijn aan de risico's van de inflatie en de vermindering van de 
koopkracht".

Het arrest beslist aldus dat de vastgoedcertificaten vastrentende effecten zijn.
Grieven
Zowel artikel 118 als artikel 107 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet-

boek van de Inkomstenbelastingen 1992 verwijzen voor de vrijstellingen van voorheffing 
naar de obligaties, kasbons of andere soortgelijke effecten van Belgische oorsprong, die 
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vastrentende effecten zijn.
Zij worden trouwens uitdrukkelijk vermeld in artikel 2, §4 van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen 1992, dat de vastrentende effecten omschrijft als "de obligaties, kas-
bons en andere soortgelijke effecten".

Sedert de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële mark-
ten worden de vastgoedcertificaten omschreven als "de rechten van vordering op de in-
komsten, op de opbrengsten en op de realisatiewaarde van een of meer bij de uitgifte van 
de certificaten bepaalde onroerende goederen". 

Door te beslissen dat de vastgoedcertificaten effecten zijn die soortgelijk zijn aan obli-
gaties, stelt het arrest ze ten onrechte gelijk met vastrentende effecten en schendt het arti-
kel 2, §4 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

IV. Beslissing van het Hof
...
Vierde middel:
Overwegende dat artikel 19, §1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen 1992 luidt als volgt: "interest omvat interest, premies en alle andere op-
brengsten van leningen en gelddeposito's, van leningen aan aandelen en van elke 
andere schuldvordering van dezelfde aard; 

Dat, krachtens artikel 19, §2 van dat wetboek, met betrekking tot vastrentende 
effecten, de inkomsten iedere som omvatten die boven de uitgifteprijs wordt be-
taald of toegekend, ongeacht of de toekenning plaatsheeft  op de bij  overeen-
komst vastgestelde vervaldag;

Dat uit die bepalingen volgt dat artikel 19, §2, geenszins impliceert dat alleen 
bedragen, die boven de uitgifteprijs worden toegekend, als interest kunnen wor-
den beschouwd; 

Dat het middel faalt naar rechte;
Het vijfde middel:
Overwegende dat het arrest beslist dat "het te dezen aan het hof [van beroep] 

voorgelegde vastgoedcertificaat dus een openbaar uitgegeven effect is dat over-
eenkomt met aan een vennootschap op aandelen toegekend kapitaal,  dat door 
haar wordt geïnvesteerd in een welbepaalde onroerende belegging - de bouw van 
een hypermarkt - waarvan zij tijdens de duur van de erfpacht vaste jaarlijkse be-
dragen verdeelt, die afkomstig zijn van de door de huurder betaalde vergoeding, 
die bekend is ten tijde van de uitgifte en 7,60 pct. bedraagt. Te dezen wordt dus 
niet tijdens de uitvoering van de erfpachtcontracten een onzekere opbrengst, die 
van jaar tot jaar schommelt, verdeeld onder de houders van certificaten";

Dat het bovendien preciseert dat "de opgesomde certificaten een beperkt risico 
inhouden en bedoeld zijn om vaste roerende inkomsten te verschaffen aan dege-
nen die erop hebben ingetekend";

Dat het arrest aldus geen van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt;

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

12 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
T. Afschrift, Brussel, M. Igalson, Brussel en De Bruyn.

Nr. 278

1° KAMER - 13 mei 2005

ERFENISSEN - KINDEREN - VOORBEHOUDEN DEEL - BESCHIKBAAR GEDEELTE - SCHENKING 
AAN NIET-ERFGENAAM - INKORTING.

Met betrekking tot het recht van de kinderen om, na het openvallen van de nalatenschap 
van hun ouders, de inkorting te eisen van de schenkingen die het beschikbaar gedeelte 
van die  nalatenschap overschrijden,  is  het  zonder belang dat  deze schenkingen zijn  
gedaan aan een begunstigde die geen erfgenaam is. (Artt. 913 en 920 B.W.)

(V. T. ONS GELUK v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.02.0103.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2001 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.2. Vijfde onderdeel
Overwegende dat artikel 913 van het Burgerlijk Wetboek aan de kinderen een 

voorbehouden deel toekent op de nalatenschap van hun ouders;
Dat artikel 920 van dit wetboek aan deze kinderen een recht toekent om na het 

openvallen van de nalatenschap de inkorting te eisen van de schenkingen die het 
beschikbaar gedeelte van de nalatenschap van hun ouders overschrijden;
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Dat het daarbij zonder belang is dat deze schenkingen zijn gedaan aan een be-
gunstigde die geen erfgenaam is;

Overwegende dat de appèlrechters eiseres het recht om inkorting te vorderen 
niet konden ontzeggen op grond dat de inkorting enkel aan de orde kan zijn in-
dien het beschikken aan een erfgenaam ten goede komt;

Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het principaal en het in-

cidenteel hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

13 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Heenen en Simont.

Nr. 279

1° KAMER - 13 mei 2005

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
ONDERHANDSE AKTE - CLAUSULE - PARAAF - AFWEZIGHEID VAN PARAAF - GEVOLG.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - ONDERHANDSE 
AKTE - CLAUSULE - AFWEZIGHEID VAN PARAAF - GEVOLG.

1º De enkele omstandigheid dat in een onderhandse akte een clausule niet geparafeerd  
werd en een andere wel, doet geen afbreuk aan de wettelijke bewijswaarde van die niet  
geparafeerde clausule waarvan vaststaat  dat zij  deel  uitmaakt van de tussen partijen 
ondertekende overeenkomst. (Artt. 1318 en 1322 B.W.)

2º Uit de afwezigheid van een paraaf bij een clausule van een tussen partijen ondertekende  
overeenkomst  kan  niet  worden  afgeleid  dat  partijen  met  die  clausule  niet  hebben 
ingestemd. (Artt. 1318 en 1322 B.W.)

(J. T. V.)

ARREST

1 Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging, evenwel wegens de in het tweede onderdeel van dit 
middel aangevoerde schending van het recht van verdediging.
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(A.R. C.02.0401.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen (...), 1318, 1319, 1320, 1322 (...)  van het Burgerlijk Wetboek, artikel 

1322 zoals van toepassing vóór het werd aangevuld door artikel 2 van de wet van 20 okto-
ber 2000 "tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektro-
nische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure" (...).

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing bevestigt het hof van beroep het beroepen vonnis van de 

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 10 december 1999, waarbij eiser werd ver-
oordeeld tot betaling van 625.000 BEF aan verweerder, meer de intresten en de kosten. 
De appèlrechters baseren zich daarbij op de volgende overwegingen:

"(Eiser) en (verweerder) waren beide oprichters, aandeelhouders en zaakvoerders van 
de BVBA Jacobs & Co en bezaten elk 375 aandelen;

Op 16 mei 1994 stelden beiden een overeenkomst tot overdracht van aandelen op waar-
bij (eiser) de 375 aandelen van (verweerder) overnam voor de prijs van 1661 BEF per 
aandeel (41,32 euro) of in het totaal 625.000 BEF (15.493,35 euro). Tevens werd overeen-
gekomen dat de rekening-courant van (verweerder) zou worden aangezuiverd en het be-
drag van 35.000 BEF (9.296,01 euro) aan hem zou worden betaald;

Op 3 juni 1994 maant (verweerder) aan tot betaling van beide bedragen, waarop (eiser) 
reageert bij schrijven van 9 juni 1994 stellende dat aan de overeenkomst algehele uitwer-
king werd gegeven;

Op 9 december 1994 dagvaardde (verweerder) enerzijds (eiser) tot betaling van het be-
drag van 625.000 BEF (15.493,35 EUR) en anderzijds de BVBA Jacobs & Co tot betaling 
van de som van 375.000 BEF (9.296,01 EUR), meer de intresten en kosten;

Bij vonnis van 10 december 1999 van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 
werd de vordering gegrond verklaard;

(Eiser) en de BVBA Jacobs & Co tekenden hoger beroep aan op 11 januari 2000. Zij 
houden voor betaald te hebben en stellen dat de overeenkomst tot overdracht van aandelen 
van 16 mei 1994 kwijting inhoudt;

(Verweerder) concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep;
(Eiser en de BVBA Jacobs & Co) betwisten niet dat op hen, als schuldenaar, de bewijs-

last rust van de betaling die zij beweren gedaan te hebben. Zij beroepen zich op de kwij-
ting die gegeven zou zijn in de overeenkomst;

Dit verweer kan alleszins niet ingeroepen worden door (de BVBA Jacobs & Co). De 
kwijting kan hoogstens slaan op de overnameprijs voor de aandelen vermits uitdrukkelijk 
naar  'die  som'  verwezen  wordt,  zijnde  de  voordien  vermelde  prijs  van  635.000  BEF 
(15.493,35 euro);
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De beloofde betaling van het tegoed op de rekening-courant komt slechts nadien in de 
tekst, zonder enige vermelding van datum of wijze van betaling en van kwijting; 

De ná de overdracht van aandelen doorgevoerde boekhoudkundige bewerkingen van de 
rekening-courant zijn slechts eenzijdig en bewijzen de betaling niet;

De betaling van dit tegoed op de rekening-courant wordt door niets bewezen of zelfs 
aannemelijk gemaakt;

Aan de hand van de voorgelegde stukken en de ingeroepen middelen heeft de eerste 
rechter op oordeelkundige wijze en op grond van pertinente motieven die het hof beaamt 
en overneemt de overeenkomst geïnterpreteerd;

Uit de akte die in zijn geheel dient te worden gelezen kan geen bewijs van betaling 
worden afgeleid;

Daarbij dient in het bijzonder benadrukt dat de overeenkomst blijkens de opmaak van 
het contract tot stand is gekomen op basis van een voorgetypte tekst die nog door de con-
tractspartijen moest worden aangevuld en goedgekeurd;

Er kan niet voorbijgegaan worden aan de vaststelling dat beide partijen niet alle alinea's 
van de voorgetypte tekst in de rand hebben geparafeerd en dat het opvalt dat bij de bewus-
te clausule waarin de kwijting werd opgenomen geen paraaf voorkomt;

Wellicht was het de bedoeling van partijen om de overnameprijs te regelen bij de on-
dertekening van de overeenkomst, maar uit de afwezigheid van parafering van deze clau-
sule kan afgeleid worden dat alsdan geen betaling is gebeurd. Daarbij is het niet onbelang-
rijk op te merken dat de prijs met de hand is ingevuld zodat partijen waarschijnlijk tot op 
het ogenblik van de ondertekening onderhandeld hebben over de overnameprijs en het 
credit op de rekening-courant, eveneens met de hand bijgevoegd, een element is geweest 
bij de prijsbepaling;

Een afrekening in speciën waarvan voor het overige elk concreet materieel spoor ont-
breekt, is dan ook hoogst onwaarschijnlijk;

De vermelding in het contract kan dan ook niet worden aangezien als een bewijs dat de 
overnameprijs betaald werd;

Ook daarbuiten wordt geen bewijs van effectieve betaling geleverd".
De appèlrechters verklaren aldus uitdrukkelijk de motieven van het beroepen vonnis 

van de rechtbank van koophandel over te nemen. Deze had in het beroepen vonnis van 10 
december 1999 de vordering van verweerder tegen eiser tot betaling van de overnameprijs 
voor de aandelen ten bedrage van 625.000 BEF, gegrond verklaard op grond van de vol-
gende motieven:

"(...) dat hij die betaling voorhoudt, zijn betaling dient te bewijzen;
Dat (eiser) te dien einde verwijst naar de overeenkomst, welke geldt als enige kwijting, 

en geen ander bewijs van betaling voorlegt;
(...) dat bedoelde overeenkomst echter voor tweeërlei interpretatie vatbaar is;
Dat de overeenkomst inderdaad stelt:
'(...)
1. Prijs
Deze verkoop en koop is wederkerig aangenomen voor de prijs van 1.667 BEF/aandeel 

of in totaal (625.000) BEF;
Som die de verkoper erkent van de koper te hebben ontvangen bij de ondertekening de-

zer en waarvoor deze hem hierbij kwijting verleent;
Bovendien wordt de rekening-courant van (verweerder) ten bedrage van 35.000 terug-

betaald;
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2. Overgang van eigendom en genot
Ingevolge deze overdracht gaan de aandelen in genot en eigendom over vanaf dag der 

betaling:
Vanaf deze datum zijn alle baten en lasten van de verkochte aandelen voor rekening 

van de koper die, sedert dan, ook alle eraan verbonden rechten uitoefent ...'.
(...) dat de overeenkomst onderaan is getekend voor kennisneming en akkoord door bei-

de partijen, en dat alle paragrafen, waar handgeschreven of specifieke bepalingen zijn aan 
toegevoegd door beide partijen zijn gekanttekend (...), meer specifiek dat art. 2 (men leze: 
'art. 1') tweemaal werd gekanttekend, en dit naast de prijsafspraak en naast de vermelding 
nopens de rekening courant, zoals ook de vermelding 'vanaf dag der betaling' werd ge-
kanttekend, terwijl echter geen kanttekening ('paraffe') voorhanden is bij de paragraaf die 
de kwijting vermeldt;

(...) dat niet wordt aangegeven welke die 'dag der betaling' is;
(...) dat, alhoewel de overeenkomst uitdrukkelijk ernaar verwijst, het aandeelhoudersre-

gister kennelijk post factum is (g)econstrueerd en enkel en alleen handtekeningen van (ei-
ser) bevat, derhalve niet bewijskrachtig is;

(...) dat (eiser) onderaan de overeenkomst nog eigenhandig de vermelding 'Met deze 
overeenkomst erkent (verweerder) dat alle achterstallen van lonen en dergelijke verrekend 
zijn' heeft toegevoegd en zelf(eigenhandig) heeft ondertekend (...); 

Dat het dus duidelijk is dat alle specifieke vermeldingen en bepalingen in de overeen-
komst uitdrukkelijk werden gekanttekend, dat de integrale overeenkomst is ondertekend 
'Voor kennisgeving en akkoord', doch dat aldus niet ondubbelzinnig kwijting wordt aan-
getoond;

Dat trouwens op geen enkel(e) wijze duidelijk is in welke vorm zou zijn betaald".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Te dezen staat vast dat partijen de onderhandse overeenkomst van 16 mei 1994 als zo-

danig hebben ondertekend. De eerste rechter, wiens motieven in het bestreden arrest wer-
den overgenomen, merkte in het beroepen vonnis immers uitdrukkelijk op "dat de over-
eenkomst onderaan is getekend voor kennisneming en akkoord door beide partijen".

Evenmin werd betwist dat de kwijtingsclausule - luidende als volgt: "Som die de verko-
per erkent van de koper te hebben ontvangen bij de ondertekening dezer en waarvoor deze 
hem hierbij kwijting verleent" - als zodanig deel uitmaakte van de onderhandse overeen-
komst van 16 mei 1994. Wel merken de appèlrechters op "dat de overeenkomst blijkens 
de opmaak van het contract tot stand is gekomen op basis van een voorgetypte tekst die 
nog door de contractspartijen moest worden aangevuld en goedgekeurd" (voorlaatste ali-
nea van p. 3 van het bestreden arrest).

Na te hebben opgemerkt "dat alle paragrafen, waar handgeschreven of specifieke bepa-
lingen zijn aan toegevoegd, door beide partijen zijn gekanttekend" merkt de eerste rechter 
- en met hem derhalve het hof van beroep - in dit verband evenwel op dat "echter geen 
kanttekening ('paraffe') voorhanden is bij de paragraaf die de kwijting vermeldt". Te de-
zen werd niet betwist dat de bewuste kwijtingsclausule inderdaad niet handgeschreven 
werd toegevoegd maar deel uitmaakte van de voorgetypte tekst op het contract.

Dienaangaande oordelen de appèlrechters dat "uit de afwezigheid van parafering van 
deze clausule kan afgeleid worden dat alsdan geen betaling is gebeurd (p. 4 van het be-
streden arrest).

Uit de - te dezen niet betwiste - ondertekening van een onderhandse akte blijkt evenwel 
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afdoende dat de ondertekenaar heeft ingestemd met die akte: de artikelen 1313 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek impliceren dat een onderhandse akte eigenhandig moet wor-
den ondertekend,  doch vereisen niet  dat  de contractuele clausules  afzonderlijk  zouden 
moeten worden geparafeerd, ook wanneer de overeenkomst "tot stand is gekomen op ba-
sis van een voorgetypte tekst". Ook voor de feitenrechter benadrukte eiser reeds dat hij 
"(c)onform de artikelen 1322 en 1311 B.W. (...) een volledig bewijs van betaling (leverde) 
aan de hand van de ondertekende onderhandse akte" (p. 4 in fine van de mede namens ei-
ser op 30 mei 2001 ter griffie neergelegde "beroepsconclusies").

Gelet op deze beginselen en feitelijke gegevens kon het hof van beroep uit de loutere 
omstandigheid dat de kwijtingsclausule niet werd geparafeerd, niet wettig afleiden dat te 
dezen geen betaling zou zijn gebeurd. Hierdoor miskennen de appèlrechters immers de 
bewijskracht van de onderhandse overeenkomst van 16 mei 1994 en schenden ze bijge-
volg de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1322 zoals van 
toepassing vóór het werd aangevuld door artikel 2 van de wet van 20 oktober 2000 "tot in-
voering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handteke-
ning in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure"). Bovendien miskennen de 
appèlrechters tevens de wettelijke bewijswaarde van de handtekening van partijen op de 
overeenkomst en schenden ze bijgevolg de artikelen 1318 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 1322 zoals van toepassing vóór het werd aangevuld door artikel 2 van de 
wet van 20 oktober 2000 "tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en 
van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedu-
re").

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de artikelen 1318 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 

volgt dat de onderhandse akte die ondertekend is door diegenen tegen wie men 
zich daarop beroept, tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgena-
men en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht heeft als een authentieke akte;

Dat de enkele omstandigheid dat een clausule niet geparafeerd werd en andere 
wel, geen afbreuk doet aan de wettelijke bewijswaarde van die niet geparafeerde 
clausule waarvan vaststaat dat zij deel uitmaakt van de tussen partijen onderte-
kende overeenkomst; dat uit de afwezigheid van een paraaf bij een clausule van 
een tussen partijen ondertekende overeenkomst niet kan worden afgeleid dat par-
tijen met die clausule niet hebben ingestemd;

Overwegende dat de appèlrechters met overname van de redenen van de eerste 
rechters hebben vastgesteld dat "de overeenkomst inderdaad stelt: som die verko-
per erkent van de koper te hebben ontvangen bij de ondertekening dezer en waar-
voor deze hem hierbij kwijting verleent" en "dat de overeenkomst onderaan is 
getekend voor kennisneming en akkoord door beide partijen"; dat zij vervolgens 
oordelen dat het "wellicht (...) de bedoeling was van partijen om de overname-
prijs te regelen bij de ondertekening van de overeenkomst, maar uit de afwezig-
heid van parafering van deze clausule kan afgeleid worden alsdan geen betaling 
is gebeurd";

Dat het arrest aldus de artikelen 1318 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
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2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest inzoverre uitspraak doet omtrent de vordering 

van verweerder tegen eiser en de daaraan verbonden kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

13 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Andersluidende conclusie1 van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 280

1° KAMER - 13 mei 2005

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF OVER DE 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF BEPAALD BIJ ART. 1, 4° 
K.B. NR. 20 VAN 20 JULI 1970 - AARD - TOEPASSINGSGEBIED.

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF OVER DE 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF BEPAALD BIJ ART. 1, 4° 
K.B. NR. 20 VAN 20 JULI 1970 - TOEPASSING - BEWIJSLAST.

1º Het tarief bepaald bij artikel 1, 4° van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 is geen  
algemeen tarief  op welke de tarieven van artikel  1,  1° tot  3° van datzelfde koninklijk  
besluit  een uitzondering zouden vormen, maar een tarief  dat slechts toegepast wordt  
wanneer bewezen is dat de goederen of diensten waar belasting wordt op geheven niet  
in de tabellen A, B of C van de bijlage bij dat besluit worden aangewezen1. (Art. 1 K.B. nr. 
20 van 20 juli 1970)

2º De administratie die de toepassing vordert van het tarief bepaald bij artikel 1, 4° van het 
koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 in een geval waarin de belastingplichtige het  
tarief van artikel 1, 1° van datzelfde koninklijk besluit had toegepast, heeft de bewijslast  
dat dit laatste tarief niet toepasselijk is2. (Art. 1 K.B. nr. 20 van 20 juli 1970)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. V. e.a.)

ARREST

1 Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot verwerping op basis van een onjuiste lezing van het 
arrest door de eiser.
1 T. AFSCHRIFT, Bewijs in het fiscaal recht, Brussel, Larcier, 2002, p. 117-118, nr. 119 contra P. WILLE 
e.a., Fiscale rechtspraakoverzichten. BTW 1971-98, Brussel, Larcier, 2000, nr. 200.
2 Ibid.
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(A.R. C.03.0222.N)

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

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 59, §1, eerste lid van het BTW-Wetboek, 

de bewijslast van de feiten die de verschuldigdheid van de belasting aantonen op 
de administratie rust;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 20 
van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven over de belasting over de toege-
voegde waarde, in zijn op het geschil toepasselijke versie, de belasting wordt ge-
heven:

1° tegen het tarief van 6 pct. voor de goederen en diensten aangewezen in tabel 
A van de bijlage bij dit besluit;

2° tegen het tarief van 17 pct. voor de goederen en diensten aangewezen in ta-
bel B van de bijlage bij dit besluit;

3° tegen het tarief van 25 pct. voor de goederen en diensten aangewezen in ta-
bel C van de bijlage bij dit besluit;

4° tegen het tarief van 19 pct. voor alle goederen en diensten bedoeld in het 
Wetboek;

Dat uit deze bepaling blijkt dat het tarief van 19 pct. niet wordt bepaald als een 
algemeen tarief, op welke de tarieven van 6, 17 en 25 pct. een uitzondering zou-
den vormen, maar dat dit tarief slechts wordt toegepast wanneer bewezen wordt 
dat de kwestieuze goederen of diensten niet in de tabellen A, B of C worden aan-
gewezen;

Dat hieruit volgt dat de administratie die de toepassing vordert van het tarief 
van 19 pct. in een geval waarin de belastingplichtige een tarief van 6 pct. had 
toegepast, de bewijslast heeft dat dit laatste tarief niet toepasselijk is;

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat op de belastingplichtige de 
bewijslast rust van de toepassing van een belastingtarief dat lager is dan het tarief 
van 19 pct., berust op een verkeerde rechtsopvatting, mitsdien faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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13 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 281

1° KAMER - 13 mei 2005

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD – RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS – 
OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING - GEVOLG.

Wanneer met toepassing van artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord de overdracht van de 
onderneming of van aan gedeelte ervan wordt verwezenlijkt, worden de rechten van de  
schuldeisers  geacht  over  te  gaan  op  de  overnameprijs,  heeft  de  overdracht  een 
zuiverende werking en handelt de ter zake van de onroerende goederen aangezochte 
notaris overeenkomstig artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek.  ( Art. 1639 Ger.W., 
Artt. 41 en 43 Wet Gerechtelijk Akkoord 1997)

(K. CREYF en P. SNAUWAERT, in hoedanigheid van curatoren over het faillissement van V. T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0332.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
– de artikelen (...), 1190, (...), 1193ter, (...), 1326, (...), 1580bis, 1580ter, 1621, 1639, 

1643 en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek ;
– de artikelen 21, 30, 41, 43 en 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerech-

telijk akkoord ;
– de artikelen 16, 51, 57, eerste lid, 75, 79, 88, 89 en 93 van de Faillissementswet van 8 

augustus 1997, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 4 september 2002 ;
– de artikelen (...), 7, 8, (...) van de Hypotheekwet ;
(...) 
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 17 februari 2003 verklaart het Hof van Beroep te Gent de hoger beroepen 

ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond, vernietigt het bestreden vonnis, waarbij de Recht-
bank van Koophandel te Brugge, afdeling Brugge, rechtdoende op de hoofdeis, deze deels 
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gegrond verklaarde, de notaris tot afgifte van al de gelden welke gereserveerd zijn op de 
rubriekrekening bij de KBC-bank en dit binnen acht dagen nadat het vonnis werd bete-
kend veroordeelde, stelde dat de eisers qq gehouden zijn krachtens artikel 79 van de Fail-
lissementswet een rangregeling op te stellen en de gelden uit te delen en, rechtdoende op 
de eis in tussenkomst, deze afwees als ongegrond, het vonnis uitvoerbaar bij voorraad ver-
klaarde zonder borgstelling en de notaris en de tussenkomende partij tot de gerechtskosten 
veroordeelde, verklaart de oorspronkelijke vordering van de curatoren van het faillisse-
ment VAN DE RYSE ontvankelijk, maar ongegrond, en verwijst de curatoren van het faillis-
sement VAN DE RYSE in de kosten van beide aanleggen.

Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden :
“2.2. De curatoren van het faillissement VAN DE RYSE putten hun rechten uit de failliet-

verklaring van VAN DE RYSE en hun aanstelling als curatoren. Zij kunnen alleen de rechten 
uitoefenen die de wetgever voor de curator reserveerde. Zij behartigen als curatoren de 
belangen van de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers niet. Deze laatste 
zijn bij faillissement van hun schuldenaar - zelfs al volgt dit op een gerechtelijk akkoord - 
gerechtigd, om hun bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen bij voor-
rang te verhalen op het onderpand van hun schuldvorderingen.

- De tenuitvoerlegging op roerende en onroerende goederen wordt alleen onder de loop 
van de procedure op het gerechtelijk akkoord opgeschort, waarbij artikel 21, 2° van de 
wet op het gerechtelijk akkoord dan nog bepaalt dat de schuldeisers de volle uitoefening 
van hun rechten herwinnen, indien de interesten en lasten van de schuldvorderingen die 
sinds de toekenning van het akkoord lopen, niet worden betaald.

- Hier heeft de rechtbank van koophandel bij toepassing van artikel 37 van de wet op 
het gerechtelijk akkoord de opschorting van betaling herroepen, vooraleer op 3 juli 2000 
het faillissement van VAN DE RYSE uit te spreken. Vanaf dan herwonnen de bijzonder be-
voorrechte en hypothecaire schuldeisers dan ook de volle uitoefening van hun rechten. 
Wat de pandhoudende en bijzondere schuldeisers op roerend goed betreft, kunnen de cu-
ratoren met machtiging van de rechter-commissaris het pand ten bate van de failliete boe-
del inlossen door betaling van de schuld, maar zo de curatoren het pand niet inlossen en 
de schuldeisers het verkopen, dan kunnen de curatoren alleen aanspraak maken op de prijs 
die de schuldvordering van deze schuldeisers te boven gaat (zie de artikelen 88 en 89 van 
de Faillissementswet). Wat de hypothecaire schuldeisers betreft voorziet artikel 93 van de 
Faillissementswet, dat na de verkoop van de onroerende goederen de rangregeling onder 
de hypothecaire en de bevoorrechte schuldeisers wordt opgemaakt. Wel zullen de hypo-
thecaire schuldeisers die voor het volle bedrag van hun schuldvordering ten aanzien van 
de prijs der onroerende goederen batig gerangschikt zin, alleen het bedrag dat hun als hy-
pothecaire schuldeisers toegewezen is ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de boe-
del zouden hebben verkregen.

2.2.2. De voorwaarden waaronder het gerechtelijk akkoord tot stand komt doet geen af-
breuk aan de hypotheken, die blijven bestaan zolang de hypothecaire schuldeisers geen 
betaling bekomen van hun schuldvordering.

- De toewijzing van de onroerende goederen aan de kopers onder de voorwaarden van 
het goedgekeurd herstelplan en de enkele betaling van de koopsom door de kopers houdt 
niet in dat de schuldenaar-verkoper ook al tegenover de ingeschreven schuldenaars be-
vrijd is (zie onder andere Cass., 3 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1137).

- De vaststelling van de eerste rechter dat een herstelplan, bij samenloop, kan voorbij-
gaan aan de voorgeschreven rangorde onder de schuldeisers is hier niet relevant voor de 
beslechting van het geschil. Het herstelplan dat bij toepassing van artikel 41 en 42 van de 
wet op het gerechtelijk akkoord tot stand kwam en dat partijen niet  overleggen, maar 
waarvan zij voorhouden dat het voorziet in de integrale betaling van alle schuldeisers, 
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doet  geen afbreuk aan de betaling waarop de bijzonder  bevoorrechte  en hypothecaire 
schuldeisers gerechtigd zin ; het staat juist de integrale betaling van hun schuldvorderin-
gen voor. Het doet daarenboven in geen geval afbreuk aan de zekerheden die zij genieten 
voor hun schuldvorderingen, mocht er - met miskenning van het herstelplan - geen inte-
grale betaling tussenkomen. Artikel 30 van de wet op het gerechtelijk akkoord voorziet 
zelfs in een bijzondere waarborg voor de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuld-
eisers, zo het herstelplan de waarde van hun zekerheid in het gedrang zou brengen.

2.2.3. De Faillissementswet en evenmin de wet op het gerechtelijk akkoord of het defi-
nitief goedgekeurde herstelplan doen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de instru-
menterende notaris. Notaris Lommée verkocht onder zijn verantwoordelijkheid de onroe-
rende goederen voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten, hypotheken 
en andere belemmeringen (zie artikel A, 1 van de notariële verkoopsakte van 9 november 
1999 en de vierde alinea van pagina 1 van de notariële verkoopsakte van 31 juli 2000). De 
notariële aktes ontsloegen de hypotheekbewaarder uitdrukkelijk van een inschrijving van 
ambtswege tijdens de overschrijving van het afschrift van de aktes.  Alle gelden werden 
hem overgemaakt en door hem op de rubriekrekening geplaatst om over te gaan tot het 
opmaken van de akte van rangregeling met aanzuivering van de hypothecaire schuldvor-
deringen. Als instrumenterend notaris komt het hem dan ook toe, om de voorkeurrechten 
van de ingeschreven schuldeisers te respecteren en hun schuldvorderingen aan te zuiveren 
met de verkoopsommen, waarvoor de kopers kwijting werden verleend onder voorbehoud 
van incassering van de cheques waarmee zij de koopsommen hebben vereffend.

- De eerste rechter stelde terecht dat bij de verkoop van een onroerend goed in uitvoe-
ring van het herstelplan het recht van de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldei-
sers overgaat op de prijs en deze schuldeisers bij voorrang moeten betaald worden met de 
gelden,  vermits  deze  schuldeisers  in  beginsel  buiten  het  gerechtelijk  akkoord  bleven. 
Maar in tegenstelling met wat de eerste rechter verder aanneemt, stond de integrale ver-
koopsom die de verkopen van de gehypothekeerde goederen opleverden, niet ter beschik-
king van VAN DE RYSE, verkoper en schuldenaar van de hypothecaire schuldeisers. De in-
strumenterende notaris was en blijft zowel tegenover de hypothecaire schuldeisers, de ko-
pers  en  de  verkoper  gehouden,  om  eerst  de  bijzonder  bevoorrechte  en  hypothecaire 
schuldeisers te vereffenen met de behaalde verkoopsommen.

- De analogie met de gedwongen openbare verkoop of de onderhandse verkoop waartoe 
de curator bij toepassing van artikel 1193ter, van het Gerechtelijk Wetboek werd gemach-
tigd is duidelijk. Ook een verkoop in uitvoering van het herstelplan gebeurt onder gerech-
telijk toezicht en voorkomt dat de hypothecaire schuldeisers na de verkoop nog een volg-
recht zouden hebben ten aanzien van de kopers. Het recht van de bijzonder bevoorrechte 
en hypothecaire schuldeisers gaat over op de prijs.

- Dit houdt in dat de hypothecaire schuldeisers bij voorrang moeten betaald worden met 
de gelden, die de instrumenterende notaris op de rubriekrekening reserveerde met het oog 
op de rangregeling onder deze schuldeisers en dat alleen het saldo tijdens het gerechtelijk 
akkoord ter beschikking stond van VAN DE RYSE en vanaf het faillissement ter beschikking 
staat van de curator. Artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek verklaart immers de be-
palingen betreffende de rangregeling - weerhouden in hoofdstuk VIII van titel III van deel 
V van het Gerechtelijk Wetboek - van toepassing op elke rangregeling, geopend na ver-
koop  die  van  rechtswege  overwijzing  van  de  prijs  ten  behoeve  van  de  ingeschreven 
schuldeisers medebrengt (de artikelen 1639 tot 1653). Artikel 1643 gelast de notaris met 
het opmaken van de rangregeling van voorrechten en hypotheken.

- De wetswijziging van 8 augustus 1997 voorkomt dat nog langer bij analogie zoals 
hierboven de toepassing van de artikelen 1639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 
wordt weerhouden voor de rangregeling, die volgt op de onderhandse verkoop waartoe de 
curator bij toepassing van artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek wordt gemach-
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tigd. Artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt sindsdien uitdrukkelijk, dat de 
verkoping gebeurt door de ambtelijke tussenkomst van de notaris die de ontwerpakte op-
stelde en dat hij de prijs verdeelt overeenkomstig de artikelen 1639 en volgende. De wet-
gever  heeft  met deze wijziging alleen formeel  vastgelegd,  wat  voetstoots al  algemeen 
werd aanvaard voor de onderhandse verkoop door de curator”.

Grieven
1. Eerste onderdeel
1. Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde krachtens ar-

tikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 het beheer over al zijn goederen en 
wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet 
bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van 
de gefailleerde.

De curator oefent voor rekening van de boedel alle vorderingen uit die verband houden 
met het gemeenschappelijk vermogen van de gefailleerde, inzonderheid de vorderingen 
die strekken tot de wedersamenstelling, de bescherming of de vereffening van het vermo-
gen, zonder dat hij weliswaar andere rechten dan deze die hij in de boedel aantreft kan uit-
oefenen.

De algemene opdracht van de curator bestaat meer bepaald erin het actief van de gefail-
leerde te gelde te maken en de opbrengst ervan te verdelen, zulks overeenkomstig artikel 
79 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Bij toepassing van voornoemde bepalingen komt het de curator dan ook toe om alle 
gelden die hij in de boedel aantreft, het weze ingevolge de verwezenlijking van het actief 
van de gefailleerde vooraleer diens faillissement voor geopend werd verklaard, met in-
achtneming van de redenen van voorrang, onder de schuldeisers te verdelen. Deze boedel 
omvat immers blijkens de artikelen 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 7 
en 8 van de Hypotheekwet alle goederen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de 
gefailleerde, daaronder begrepen de opbrengst van verkopen die doorgang vonden vooral-
eer het vonnis van faillietverklaring tussenkwam.

Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers zullen slechts aanspraak kunnen maken op 
die opbrengst voorzover de gelden, voortkomende uit de verkoop, op datum van failliet-
verklaring nog steeds individualiseerbaar zijn dan wel hun recht van rechtswege toegewe-
zen werd op de verkoopprijs op het tijdstip van de verkoop.

2. In het kader van een gerechtelijk akkoord kan de rechtbank blijkens artikel 41 van de 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, voorkomende in hoofdstuk III 
gewijd aan de overdracht van de onderneming, de commissaris inzake opschorting mach-
tigen de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan te verwezenlijken in-
dien de overdracht bijdraagt tot de terugbetaling van de schuldeisers en indien daardoor 
een economische activiteit en werkgelegenheid kan worden gehandhaafd.

Indien overeenkomstig artikel 37, §3 van voornoemde wet, de opschorting van betaling 
wordt herroepen, dan blijft deze herroeping weliswaar zonder gevolg op de verwezenlijkte 
overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan blijkens artikel 43 van diezelf-
de wet.

Luidens artikel 44, tweede lid van diezelfde wet worden handelingen door de schulde-
naar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van 
de commissaris inzake opschorting bij faillissement beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boe-
delschulden van het faillissement.

De herroeping van de opschorting laat zodoende de overdracht, verwezenlijkt bij toe-
passing van artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, 
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voortbestaan.
Voornoemde bepaling heeft weliswaar niet tot gevolg dat in geval van daaropvolgende 

faillietverklaring aan deze handelingen andere gevolgen zouden kunnen worden gehecht 
dan deze die zij ten tijde van de uitvoering van het gerechtelijk akkoord bezaten.

3. Uit de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, inzonderheid arti-
kel 41, blijkt geenszins dat ingevolge de verkoop van enig onroerend goed dan wel van 
enig handelsfonds in het kader van de overdracht van de onderneming, overdracht die 
moet voldoen aan de voorwaarden die met betrekking tot dergelijke verkoop door de wet-
gever worden voorgeschreven, de verkoopprijs van rechtswege wordt toegewezen aan de 
bijzonder bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser.

Zulks blijkt evenmin uit de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat de openbare verkopingen ver-

meld in artikel 1621 en de verkoop uit de hand vermeld in de artikelen 1580bis en 1580ter 
ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers die op geldi-
ge wijze bij de toewijzing zijn opgeroepen, van rechtswege overwijzing van de prijs me-
debrengen. Hetzelfde geldt voor de verkopingen uit de hand, gemachtigd overeenkomstig 
artikel 1193ter, ten aanzien van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeis-
ers  die  overeenkomstig  deze  bepalingen  tijdens  de  procedure  van  machtiging  werden 
gehoord of behoorlijk werden opgeroepen.

Artikel 1621 van het Gerechtelijk Wetboek betreft meer bepaald de hypothese waarin 
er vóór de overschrijving van het beslag een vonnis bestaat dat de verkoop van de in be-
slag genomen onroerende goederen beveelt, hetzij krachtens de artikelen 1186 tot 1191 of 
1211, hetzij in enig ander geval waarin de verkoop van de onroerende goederen bij opbod 
geschiedt, krachtens rechterlijke beslissingen.

Op de verkoop van onroerende goederen, die plaatsvindt in het kader van een over-
dracht van onderneming in uitvoering van een gerechtelijk akkoord, is evenwel geen van 
voornoemde bepalingen van toepassing.

De verkoop, welke plaatsvindt in het raam van een overdracht van onderneming, zoals 
bedoeld in artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, is 
immers noch een openbare verkoop, zoals bedoeld bij artikel 1190 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat meer specifiek bepaalt dat de curator van het faillissement de onroerende 
goederen die tot een failliete boedel behoren niet mag verkopen nadat hij aan de rechter-
commissaris machtiging heeft gevraagd, verkoop die openbaar zal geschieden, noch een 
onderhandse verkoop, zoals bedoeld bij artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
bepaalt dat in het geval van artikel 1190 de curators aan de rechtbank van koophandel de 
machtiging kunnen vragen om uit de hand te verkopen, in welk geval de verkoop ge-
schiedt door tussenkomst van de notaris, die de prijs verdeelt overeenkomstig de artikelen 
1639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, van toepassing.

Hetzelfde geldt voor artikel 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek dat preciseert dat in 
bepaalde omstandigheden, indien het belang van de partijen het vereist, de rechter de ver-
koop uit de hand kan bevelen, evenals voor artikel 1580ter van het Gerechtelijk Wetboek, 
luidens hetwelk de beslagleggende schuldeiser in bepaalde omstandigheden machtiging 
kan vragen om uit de hand te verkopen, hypotheses die te dezen niet toepasselijk waren, 
nu de verkoop geschiedt door de schuldenaar zelf, weliswaar bijgestaan door de commis-
saris inzake opschorting. 

Artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek stelt evenwel dat de bepalingen van hoofd-
stuk VIII aangaande de rangregeling enkel van toepassing zijn op de rangregeling geo-
pend na een verkoop die van rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de in-
geschreven schuldeisers medebrengt.
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Uit het voorgaande volgt dat artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat 
ten gevolge van de toewijzing van het onroerend goed de rechten van de ingeschreven 
schuldeisers op de prijs overgaan, niet van toepassing is op de verkoop, die plaatsvindt in 
het kader van de uitvoering van een gerechtelijk akkoord.

4. In afwezigheid van wettelijke bepaling, die stelt dat de rechten van de bijzonder be-
voorrechte  of hypothecaire schuldeiser in  geval van verkoop van het  onroerend goed, 
waarop diens bijzonder voorrecht of hypotheek slaat, van rechtswege worden toegewezen 
op de prijs van het onroerend goed dat door de schuldenaar met bijstand van de commis-
saris inzake opschorting werd verkocht in het kader van een overdracht van onderneming, 
bedoeld bij artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, 
zullen derhalve de bijzonder  bevoorrechte  en hypothecaire  schuldeisers  op de gelden, 
voortkomende uit de verkopen, waartoe vóór het faillissement werd overgegaan door de 
schuldenaar met bijstand van de commissaris inzake opschorting, slechts aanspraak kun-
nen maken, met uitsluiting van enig ander schuldeiser, voorzover deze gelden, die deel 
uitmaken van het patrimonium van de schuldenaar, nog individualiseerbaar zijn.

Aan het voorgaande wordt afbreuk gedaan noch door artikel 88 van de Faillissements-
wet van 8 augustus 1997 dat bepaalt dat de curators, met machtiging van de rechter-com-
missaris, te allen tijde het pand ten bate van de failliete boedel inlossen door betaling van 
de schuld, met dien verstande dat blijkens artikel 89, van diezelfde wet ingeval de curators 
het pand niet inlossen en de schuldeiser het verkoopt voor een prijs die de schuldvorde-
ring te boven gaat, het meerdere door hen wordt geïnd en dat de pandhoudende schuldei-
ser voor het ontbrekende optreedt als gewone schuldeiser in de boedel indien de prijs min-
der dan de schuldvordering bedraagt, noch door artikel 93 van de Faillissementswet dat de 
hypothese betreft van de verkoop van de onroerende goederen en de sluiting van de rang-
regeling en dat preciseert dat de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers die ten aanzien 
van de prijs der onroerend goederen batig gerangschikt zijn voor het volle bedrag van hun 
schuldvordering, het bedrag dat hun als hypothecair schuldeiser is toegewezen slechts zul-
len ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de chirografaire boedel hebben verkregen, 
artikelen die overigens de hypothese van een verkoop na faillissement viseren.

5. In de mate dat de verkoop van een onroerend goed in het kader van een overdracht 
van onderneming, geviseerd door artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord, niet wordt geviseerd door artikel 1654 van het Gerechtelijk Wet-
boek zal de notaris, die tussenkwam bij het verlijden van de authentieke akte van dergelij-
ke verkoop, zich ook niet kunnen beroepen op artikel 1643 van het Gerechtelijk Wetboek, 
naar luid waarvan de benoemde notaris een proces-verbaal opstelt van verdeling van de 
opbrengst van de verkoop, of, indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van voor-
rechten en hypotheken.

Bij gebreke van specifieke bepaling, van toepassing op de verkoop van het onroerend 
goed of handelsfonds in het kader van een overdracht van onderneming, na de herroeping 
van het gerechtelijke akkoord en de tussenkomst van het faillissement, komt het dan ook 
de curator toe om terzake een rangregeling op te stellen en is hij gerechtigd van de notaris 
de afgifte van de gelden, voortkomende uit de verkoop van diverse goederen, waartoe 
voor het faillissement werd overgegaan, welke nog niet aan de schuldeisers worden toebe-
deeld, te vorderen.

Besluit
Het hof van beroep kon, gelet op de vaststelling dat de goederen, waaromtrent de be-

twisting draaide, alle verkocht werden in het kader van een overdracht van onderneming 
in uitvoering van een gerechtelijk akkoord, in afwezigheid van enige specifieke bepaling 
die dat gevolg verbindt aan de verkoop in het kader van de overdracht van onderneming, 
niet wettig beslissen dat, naar analogie met de gedwongen openbare verkoop of onder-
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handse verkoop door de curator bij toepassing van artikel 1193ter van het Gerechtelijk 
Wetboek, de verkoop van rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de inge-
schreven hypothecaire schuldeiser meebrengt, met alle gevolgen die daaraan bij de artike-
len 1639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek worden verbonden (schending van 
de  artikelen 41, 43 en 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk ak-
koord, 1190, 1193ter, 1326, 1580bis, 1580ter, 1621, 1639 en 1654 van het Gerechtelijk 
Wetboek). Derhalve kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat het de instrumente-
rende notaris, met uitsluiting van de curatoren van de gefailleerde, wiens boedel de op-
brengst van de verschillende verkopen bevatte, toekwam om de rangregeling op te stellen 
(schending van de artikelen 1639, 1643 en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, 16, 51, 57, 
eerste lid, 75 en 79 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij wet van 4 september 2002, 7 en 8 van de Hypotheekwet). Het hof 
van beroep kon voornoemde overwijzing van rechtswege van de prijs met de daarmee ge-
paard gaande bevoegdheid van de notaris tot het opstellen van een rangregeling, alleszins 
niet wettig afleiden uit de omstandigheid dat de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire 
schuldeisers in beginsel buiten het gerechtelijk akkoord blijven, nu de bepalingen van het 
gerechtelijk akkoord geen afbreuk doen aan de verdere toepasselijkheid van de hierboven 
aangehaalde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de toewijzing van de 
prijs (schending van de artikelen 21 en 30 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord, evenals van de artikelen 1190, 1193ter, 1326, 1580bis, 1580ter, 1621, 
1639, 1643 en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek). In ieder geval kon het hof van beroep 
op grond van de vaststelling dat de rechten van voornoemde schuldeisers overgaan op de 
prijs  en dat deze schuldeisers  bij  voorrang moeten worden betaald met  de gelden die 
voortkomen uit de verkoop, zonder vast te stellen dat de gelden, voortkomende uit iedere 
verkoop, nog individualiseerbaar waren, niet wettig besluiten dat deze voorbehouden wa-
ren aan de hypothecaire schuldeisers (schending van de artikelen 16, 88, 89 en 93 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, 7 en 8 van de Hypotheekwet).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord, de recht-

bank de commissaris inzake opschorting kan machtigen de overdracht van de on-
derneming of van een gedeelte ervan te verwezenlijken indien zulks bijdraagt tot 
de terugbetaling aan de schuldeisers en indien daardoor een economische activi-
teit en werkgelegenheid kan worden gehandhaafd; dat krachtens deze bepaling, 
de commissaris de voorstellen dient te onderzoeken in het licht van het behoud 
van de economische activiteit en de weerslag op de mogelijkheden tot terugbeta-
ling aan de schuldeisers en hij verder bij de besprekingen met de indieners van 
de voorstellen dient te waken over de rechtmatige belangen van de schuldeisers ; 
dat ten slotte, de overdracht onderworpen is aan de goedkeuring van de recht-
bank;

Dat, luidens artikel 43 van de genoemde wet, wanneer de opschorting van be-
taling wordt herroepen, deze herroeping zonder gevolg blijft op de verwezenlijk-
te overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan;

Dat de wetgever aldus met het oog op het saneren van de financiële toestand 
van de onderneming, de mogelijkheid biedt voor de overdracht van de onderne-
ming of een gedeelte ervan ; dat de overdracht moet bijdragen tot de betaling van 
de schuldeisers, dat de overnameprijs wordt aangewend tot voldoening van deze 
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schuldeisers, dat op de commissaris de verplichting rust om te waken over de be-
langen van de schuldeisers, en dat de overdracht onderworpen is aan de goedkeu-
ring van de rechtbank;

Dat, wanneer aan die voorwaarden is voldaan, de overdracht niet kan worden 
ongedaan gemaakt door een later faillissement;

Dat uit  de aard en de strekking van voormelde wettelijke bepalingen moet 
worden afgeleid dat de rechten van de schuldeisers geacht worden over te gaan 
op de overnameprijs, de overdracht een zuiverende werking heeft en de ter zake 
van de onroerende goederen aangezochte notaris handelt overeenkomstig artikel 
1639 van het Gerechtelijk Wetboek;

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

13 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 282

2° KAMER - 17 mei 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN – ART. 1 K.B. NR. 22 VAN 
24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET VERBOD VAN 
RECHTSWEGE IN EEN FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR BEPAALT - AARD 
VAN HET GEWIJZIGDE VERBOD - NIEUWE BIJKOMENDE STRAF - VEROORDELING - WETTIGHEID.

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID – ART. 1 
K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET 
VERBOD VAN RECHTSWEGE IN EEN FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR 
BEPAALT - AARD VAN HET GEWIJZIGDE VERBOD - NIEUWE BIJKOMENDE STRAF - VEROORDELING - 
WETTIGHEID.

1º en 2° Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,  
bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, was vroeger  
een ontzetting bij wijze van veiligheidsmaatregel, maar is thans, sinds de wijziging bij wet  
van 2 juni 1998, een ontzetting bij  wijze van bijkomende straf  en kan derhalve enkel  
worden opgelegd voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van voornoemde wet1.  
(Art. 7.1 E.V.R.M.; Art. 15.1 I.V.B.P.R.; Art. 2, eerste lid Sw.; Algemeen rechtsbeginsel 
van de niet-terugwerkende kracht van strafwetten)

(B. T. BOUWONDERNEMING VERSTRAETE N.V.)

1 Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van de heer advocaat-generaal Duinslaeger:
(…)
4.  Het  derde  middel  heeft  betrekking  op  de  veroordeling  van  eiser  tot  het 

beroepsverbod, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, 
betreffende  het  rechterlijk  verbod  aan  bepaalde  veroordeelden  en  gefailleerden  om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, zoals gewijzigd bij wet van 
2 juni 1998.

5. In het eerste onderdeel van het derde middel voert eiser een schending van artikel 2, 
eerste lid, Strafwetboek en van artikel 7.1 van het E.V.R.M. evenals een miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel  inzake de niet-terugwerkende kracht  van de strafwet  aan, 
omdat uit de aard van de wijzigingen die de wet van 2 juni 1998 aan het beroepsverbod 
heeft  aangebracht,  volgt  dat  de  appèlrechters  deze  bijkomende  straf  niet  mochten  
toepassen  op  de  aan  eiser  ten  laste  gelegde  feiten,  die  dateren  van  vóór  de 
inwerkingtreding van de wijzigende wet op 1 september 1998.

De vraag of het beroepsverbod, zoals dit thans geregeld is, door de appèlrechters kon 
worden  uitgesproken,  vereist  een  onderzoek  van  de  aard  van  dit  beroepsverbod  in 
vergelijking met de voorheen bestaande toestand.

Vóór de wijziging bij wet van 2 juni 1998, gold het beroepsverbod van artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 van rechtswege en voor het leven, zonder 
dat er enige specifieke rechterlijke tussenkomst vereist was2. Omwille van deze specifieke 
karakteristieken werd dit beroepsverbod algemeen aanzien als een beveiligingsmaatregel 
ter bescherming van derden en niet als een straf of een strafmaatregel3.

Sinds de wijziging bij wet van 2 juni 1998, bepaalt het artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 dat de rechter, wanneer ook aan de andere in dat artikel 
opgesomde voorwaarden is  voldaan,  de  veroordeling gepaard kan doen gaan met  een 
beroepsverbod, waarvan hij de duur vaststelt, zonder dat die duur minder dan drie jaar of 
meer dan tien jaar mag bedragen. Sinds deze wetswijziging voorziet het koninklijk besluit 
nr. 22 dus in een door de strafrechter facultatief uit te spreken beroepsverbod.

Op grond van de parlementaire werkzaamheden, die leidden tot de wet van 2 juni 1998, 
en omwille van de precieze aard van dit nieuwe beroepsverbod oordeelde de rechtsleer al 
vrij  vlug  dat  dit  beroepsverbod  niet  langer  kon  aanzien  worden  als  een 
beveiligingsmaatregel, maar als een bijkomende straf4.

2 G. SCHOORENS en B. WINDEY, “Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, anno 1999: Recente (r)evoluties 
in het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden”, R.W. 1999-2000, 169.
3 Zie K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, Verslag aan de Koning,  Pasin. 1934, 383, waar gepreciseerd 
wordt dat dit beroepsverbod geen straf is, maar een “burgerlijke onbekwaamheid”, waarop het artikel 
2 Strafwetboek niet van toepassing is; Cass., 13 juli 1936, Pas. 1936, I, 351; Cass., 19 feb. 1940, Pas. 
1940, I, 56; Cass., 26 sept. 1966, Pas. 1967, I, 89 en Rev. dr. pén. 1966-1967, p. 301 met concl. van 
advocaat-generaal COLARD; J. GOEDSEELS, “Nature et portée de l’interdiction pour certains condamnés 
et  pour  les  faillis,  de  participer  à  l’administration  et  à  la  surveillance  de  certaines  sociétés  et  
d’exercer la profession d’agent de change ou l’activité de banques de dépôts”, Rev. prat. Soc. 1948, 
139; R. SCREVENS, “L’interdiction professionnelle en droit pénal”, p. 302, nr. 265; B. SPRIET,  “Het 
vennootschaps-beroepsverbod uit het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934” in Ondernemingsstrafrecht, 
Die Keure 1999, 191; L. DE WILDE, “Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934”, R.W. 1978-
79, 932; A. VANDEPLAS,  “Betreffende het K.B. van 24 oktober 1934”, noot onder Cass, 2 juni 1982, 
R.W. 1982-83, 2469, nr. 2; L. HUYBRECHTS, “Vermogensdelicten”, C.B.R. 1995, 79; G. SCHOORENS en 
B.  WINDEY,  “Het  K.B.  nr.  22  van  24  oktober  1934,  anno  1999:  Recente  (r)evoluties  in  het 
beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden”, R.W. 1999-2000, 171, voetnoot 22; G. 
SCHOORENS en B. WINDEY, “Het rechtskarakter van het beroepsverbod opgelegd krachtens het K.B. nr; 
22 van 24 oktober 1934, als gewijzigd door de wet van 2 juni 1998”, noot onder Cass., 2 juni 1999, 
R.W. 1999-2000, 1268.
4 G.-A.  DAL,  “Les  interdictions  professionnelles  ou  l’interdiction  judiciaire  faite  à  certains 
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Het Hof volgde deze stelling in zijn arrest van 2 juni 19995, waar geoordeeld werd dat 
het beroepsverbod, sinds de wijziging bij wet van 2 juni 1998, als bijkomende straf moet 
worden aanzien en dus niet kan worden toegepast op feiten die gepleegd zijn vóór de 
inwerkingtreding van die wet.

Het Hof geeft in zijn arrest van 2 juni 1999, uitgaande van de traditionele benadering 
van het probleem van de toepassing van de wet in de tijd, een pasklare oplossing voor het 
probleem dat ons thans bezighoudt.

Wanneer het “oude” beroepsverbod een veiligheidsmaatregel is  en het “gewijzigde” 
beroepsverbod daarentegen moet aanzien worden als een bijkomende straf, dan kan die 
bijkomende straf, die “nieuw” is, niet opgelegd worden voor feiten die gepleegd werden 
vóór de inwerkingtreding van de wet die deze bijkomende straf instelt:  de artikelen 2 
Strafwetboek, 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. houden immers in dat geen misdrijf kan 
worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd 
gepleegd. Anderzijds kan uiteraard ook geen toepassing meer gemaakt worden van het 
“oude”  automatische  beroepsverbod,  aangezien  deze  beveiligings-  of 
beschermingsmaatregel niet meer bestond op het ogenblik van de veroordeling6.

Deze regels lijken niet voor kritiek vatbaar, maar toch was er een dissonant geluid, toen 
het  Hof  bij  arrest  van  14  mei  20027 oordeelde  dat,  ongeacht  de  aard  van  het 
beroepsverbod, voor feiten die vóór de wetswijziging van 2 juni 1998 werden gepleegd, er 
overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, slechts een voor de beklaagde meer 
gunstige  nieuwe bepaling met betrekking tot  een op het  ogenblik  van de feiten reeds 
bestaande maatregel of straf wordt toegepast.

Door  dit  arrest  wordt  aan  de  toch  fundamentele  en  principiële  regel  van  de  niet-
retroactiviteit van de nieuwe strafwet een mildering aangebracht die door de wetgever niet 
werd voorzien, aangezien het artikel 2 Strafwetboek niets zegt over de hypothese, waarin 
een vroegere beveiligingsmaatregel later vervangen wordt door een straf. 

Het Hof oordeelde herhaaldelijk dat artikel 2 Strafwetboek enkel betrekking heeft op de 
eigenlijke straffen en niet op beveiligingsmaatregelen8. Het arrest van 14 mei 2002 wijkt 
af van deze vaststaande rechtspraak en past vervolgens, ten onrechte abstractie makend 
van de aard van dit “nieuwe” beroepsverbod, artikel 2, tweede lid Strafwetboek toe.

Indien de vroegere rechtspraak met betrekking tot het toepassingsgebied van artikel 2 
Strafwetboek ware gevolgd, had het Hof wel degelijk rekening moeten houden met de 
aard van het “oude” beroepsverbod, meer bepaald met de omstandigheid dat dit “oude” 
beroepsverbod aanzien moet worden als een beveiligingsmaatregel. De regel die diende 
toegepast te worden kon dan ook geen betrekking meer hebben op het principe van de 
“meest  gunstige  wet”  van artikel  2,  tweede lid  Strafwetboek,  maar  enkel  nog op het 

condamnés  et  faillis  d’exercer  certaines  foncions,  professions  ou  activité”,  J.T.  2001,  771;  G. 
SCHOORENS, en B. WINDEY, “Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, anno 1999: Recente (r)evoluties in 
het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden”, R.W. 1999-2000, 183, nr. 83; PH. 
TRAEST, “Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement” in Ondernemingsstrafrecht, 
39;  B.  SPRIET,  “Het  vennootschapsberoepsverbod  uit  het  K.B.  nr.  22  van  24  oktober  1934” in 
Ondernemingsstrafrecht, Die Keure 1999, 190.
5 Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326;  R.W. 1999-2000, 1267 met noot G. SCHOORENS, en 
B. WINDEY.
6 B.  SPRIET,  “Het  vennootschaps-beroepsverbod  uit  het  K.B.  nr.  22  van  24  oktober  1934” in 
Ondernemingsstrafrecht, Die Keure 1999, 193.
7 Cass., 14 mei 2002, A.R. P.02.0261.N, nr. 294, met andersluidende conclusie O.M.
8 Zie Cass., 1 feb. 2005, A.R. P.04.1676.N, nr. 64; 26 feb. 1934,  Pas. 1934, I, 180; 21 juni 1965, 
Pas. 1965, I, 1149; 22 nov. 1977,  Arr.Cass. 1978, 335; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN,  Handboek 
Belgisch  Strafrecht,  Acco  Leuven-Amersfoort  1990,  p.  131,  nr.  175;  C.  VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht en Strafprocesrecht, Maklu 1998, 91.
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principe van artikel 2, eerste lid Strafwetboek, dat bepaalt dat geen misdrijf kan worden 
gestraft met straffen die niet bij wet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd.

Het lijkt mij dan ook aangewezen dat het Hof het standpunt, dat ingenomen werd in het 
geïsoleerde arrest  van 14 mei 2002,  verlaat,  om opnieuw aansluiting te zoeken bij  de 
eerdere rechtspraak van 2 juni 1999, die gestoeld is op de traditionele zienswijze. 

Wanneer deze eerdere rechtspraak gevolgd wordt, kan enkel vastgesteld worden dat het 
eerste onderdeel van het derde middel gegrond is.

6. In het tweede onderdeel van het derde middel wordt aangevoerd dat de appèlrechters 
het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  verdediging  miskennen  en  het  artikel  6 
E.V.R.M. schenden door eiser, zonder vordering van het openbaar ministerie en zonder 
hem uit te nodigen zich te verdedigen, als bijkomende straf een facultatief beroepsverbod 
op  te  leggen.  Bijkomend wordt  voorgesteld  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het 
Arbitragehof, waarbij een vergelijking gemaakt wordt tussen de facultatieve bijkomende 
straf  van het  beroepsverbod en de bijkomende facultatieve verbeurdverklaring van de 
artikelen 43bis en 43quater  Strafwetboek, waar wel een schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie vereist is, zodat de beklaagde uitdrukkelijk uitgenodigd wordt zich 
hierover te verdedigen.

Dit probleem is bijzonder interessant, in de mate dat de discussie die opgeroepen wordt 
betrekking heeft op de vraag of de rechter een door de wet voorziene bijkomende straf 
kan opleggen, die niet bepaald is in de wetsbepalingen die het misdrijf omschrijven, maar 
in een bijzondere wet, zonder dit specifieke punt in het debat te brengen en zonder dat er 
op dat punt een vordering was van het openbaar ministerie. De vraag rijst met name of de 
beklaagde in die omstandigheden de mogelijkheid had zich op dat punt te verdedigen.

Indien  Uw  Hof  zou  oordelen  dat  er  dient  te  worden  geantwoord  op  dit  tweede 
onderdeel,  kan alvast  vastgesteld worden dat ook het Arbitragehof in zijn arresten nr. 
57/98 van 27 mei 1998 (overweging B.5) en nr. 87/98 van 15 juli 19989 (overweging B.7), 
waarbij telkens geoordeeld werd dat de artikelen 1 en 1bis van het K.B. nr. 22 van 24 
oktober 1934, zoals deze bestonden vóór de wetswijziging van 2 juni 1998, de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet schenden, kritiek had op het feit dat het beroepsverbod niet 
diende gevorderd te worden door het openbaar ministerie en dat er geen debat over diende 
te worden gevoerd. 

Ook  bij  de  parlementaire  voorbereiding  werd  aan  de  mogelijkheid  van  een  debat 
gedacht10.

Tenslotte zijn ook sommige auteurs van oordeel dat de overstap van het automatische 
en  definitieve  karakter  van  het  beroepsverbod  naar  een  facultatief  en  tijdelijk 
beroepsverbod een gunstige evolutie is, omdat aldus aan de beklaagde de mogelijkheid 
wordt  geboden  om  zich  ook  hierover  in  een  contradictoir  debat  naar  behoren  te 
verdedigen11.

Niets belet uiteraard dat de beklaagde zich verdedigt omtrent het feit dat al dan niet de 
bijkomende straf van het beroepsverbod moet worden opgelegd of omtrent de duur van 
deze ontzetting, net zoals hij dat ook kan doen wat de aard, de duur of de modaliteiten van 
de  hoofdstraf  betreft.  Dit  houdt,  naar  mijn  oordeel,  evenwel  niet  in  dat  daaruit  moet 
worden afgeleid dat  deze mogelijkheid van verdediging meteen ook impliceert  dat  de 

9 Arbitragehof nr. 57/98, 27 mei 1998, B.S. 3 september 1998, R.W. 1998-99, 743, J.T. 1998, 571, 
T.B.P. 1998, 680, Rev. dr. pén. 1998, 923, Soc. Kron. 1998, 371; Arbitragehof nr. 87/98, 15 juli 1998, 
B.S. 21 augustus 1998.
10 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1311/5, 3.
11 G.  SCHOORENS en  B.  WINDEY,  “Het  K.B.  nr.  22  van  24  oktober  1934,  anno  1999:  Recente 
(r)evoluties in het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden”,  R.W. 1999-2000, 
182, nr. 79
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beklaagde noodzakelijkerwijze vooraf moet worden ingelicht, hetzij door de dagvaarding, 
hetzij  door  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie,  hetzij  door  de  rechter  ter 
terechtzitting, van de wettelijk voorziene eventualiteit  dat  een dergelijk beroepsverbod 
kan worden opgelegd.

Is het onderscheid dat aldus zou gemaakt worden, waarbij de beklaagde vooraf dient te 
worden verwittigd, door de inleidingsakte, door het openbaar ministerie of door de rechter 
ter terechtzitting, van het feit dat eventueel een bijkomende straf onder de vorm van een 
beroepsverbod  kan  worden  opgelegd,  teneinde  hieromtrent  een  (specifiek)  debat  te 
openen, wel verantwoord wanneer anderzijds dient te worden vastgesteld dat diezelfde 
verplichting niet bestaat ten aanzien van de hoofdstraffen die op diezelfde misdrijven, die 
tot  een  beroepsverbod  aanleiding  kunnen  geven,  zijn  gesteld  en  dit,  louter  en  alleen 
omwille van het gegeven dat deze facultatieve bijkomende straf niet voorzien is in de 
wetsbepalingen die  het  misdrijf  omschrijven,  maar  in  een bijzondere  wet?  Moet  deze 
verplichting dan ook niet gelden voor andere vormen van facultatieve bijkomende straffen 
onder de vorm van ontzettingen, waarvan voorbeelden te vinden zijn in de artikelen 32 en 
33 Strafwetboek? Geldt deze verplichting enkel wanneer de facultatieve bijkomende straf 
in een bijzondere wet te vinden is of moet deze verplichting eveneens worden nageleefd 
wanneer deze sanctie in een ander wetboek moet gezocht worden of in een ander artikel 
van dezelfde wet?

Wordt de beklaagde niet geacht te weten of, minstens te moeten weten, welke sancties, 
weze het facultatieve bijkomende straffen, de wet stelt op het hem verweten misdrijf? 
Volstaat  het  niet  voor  de integrale  eerbiediging van het  recht  van verdediging dat  de 
beklaagde in alle duidelijkheid wordt ingelicht omtrent het feit en omtrent het misdrijf 
waarvoor  hij  vervolgd wordt,  zonder  dat  de  verschillende wetsbepalingen die het  feit 
strafbaar stellen worden opgegeven12? Wordt de beklaagde wel “verschalkt” wanneer de 
rechter, die hem schuldig verklaart, naderhand niets meer doet dan de door de wet zelf 
voorziene  hoofdstraffen  en  bijkomende  straffen  toe  te  passen?  Is  het  recht  van 
verdediging dan wel geschonden, nu aangenomen wordt dat het niet noodzakelijk is voor 
elke  beklaagde  de  straffen  en  veiligheidsmaatregelen  op  te  sommen  waaraan  hij 
blootgesteld is of zou kunnen worden ingeval het feit bewezen wordt verklaard13?

Ik bied het Hof graag deze enkele vragen ter overweging aan, zonder evenwel nu een 
antwoord te formuleren, omdat ik meen deze kleine excursie hier te moeten afronden, 
aangezien  de  cassatietechniek  voor  gevolg  heeft  dat  het  Hof  vandaag  niet  aan  een 
antwoord op deze vraag zal toekomen: het gegrond bevinden van het eerste onderdeel van 
het  derde middel  heeft  immers  reeds  een  gedeeltelijke  vernietiging van  het  bestreden 
arrest tot gevolg, die verder reikt dan een mogelijke vernietiging op grond van het tweede 
onderdeel, omdat het Hof op basis van de inhoud van het antwoord op dit eerste onderdeel 
meteen ook zal moeten vaststellen dat er geen grond meer is tot verwijzing. Het tweede 
onderdeel kan dus onmogelijk tot een ruimere cassatie leiden en het behoeft dan ook geen 
antwoord meer. Daardoor vervalt  ook de verplichting om de voorgestelde prejudiciële 
vraag te stellen.

7. Tot slot meen ik te moeten afsluiten met enkele korte beschouwingen omtrent de 
omvang van de cassatie: in het eerder besproken arrest van het Hof van 2 juni 199914 werd 
de  vernietiging  van  de  bestreden  beslissing  beperkt  tot  de  veroordeling  tot  het 
beroepsverbod. Dit is een zuivere toepassing van de door het Hof gehanteerde regel dat de 
gehele cassatie slechts wordt toegepast wanneer de nietigheid die bij de straftoemeting 
wordt vastgesteld betrekking heeft op wat het Hof acht te behoren tot de hoofdstraffen15. 

12 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed., 2003, p. 543, nr. 1160.
13 Ibid., p. 550, nr. 1177.
14 Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326.
15 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed., 2003, p. 1247, nr. 2896
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Wanneer daarentegen de vastgestelde nietigheid, die tot cassatie aanleiding geeft, enkel en 
alleen betrekking heeft op wat beschouwd wordt te behoren tot de bijkomende straffen of 
maatregelen, dan wordt de omvang van de cassatie beperkt tot die bijkomende straf of 
maatregel16.  Het  leidt  geen  twijfel  meer  dat  het  beroepsverbod  waartoe  eiser  werd 
veroordeeld  inderdaad  behoort  tot  de  categorie  van  de  bijkomende straffen,  zodat  de 
cassatie tot het uitgesproken beroepsverbod beperkt kan blijven. Het feit dat de rechter 
zelf de duur van dit beroepsverbod, variërend tussen drie en tien jaar, bepaalt doet aan de 
toepasselijkheid van hogervermelde regel van de beperkte cassatie geen afbreuk: er mag 
immers niet uit het oog verloren worden dat dit beroepsverbod, zoals de appèlrechters zelf 
ook stellen, wordt opgelegd met een bijzonder oogmerk, met name om te voorkomen dat 
de beklaagde nieuwe bedrieglijke handelingen in het kader van vennootschappen stelt. 
Het beroepsverbod staat dus volkomen los van de redenen die ten grondslag liggen aan 
het opleggen van de gevangenisstraf en de geldboete.

Conclusie:  Vernietiging  van  het  arrest  in  zoverre  het  eiser  veroordeelt  tot  de 
bijkomende straf van ontzetting en verwerping voor het overige, terwijl er geen grond 
meer is tot verwijzing. 

ARREST

(A.R. P.04.1571.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat het bestreden arrest eiser wegens de valsheid in geschrifte en 

gebruik (telastleggingen A.1.1, A.1.2, A.2.1 en A.2.2) van de zaak II en het be-
drieglijk onvermogen van de zaak I veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van 
één jaar, met uitstel voor de duur van vijf jaar, en tot een geldboete van 495,79 
euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; dat het eiser ook 
veroordeelt tot de ontzetting bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 
van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeel-
den en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oe-
fenen (hierna te noemen: Wet Beroepsuitoefeningsverbod) op grond van volgen-
de motivering:

"Het hof [van beroep] is van oordeel, bij toepassing van artikel 1 koninklijk 

16 Ibid., I, p. 1249, nr. 2899; Cass., 14 nov. 1989, A.R. 3123, nr. 158, met noot R.D.
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besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, [eiser] het hierna gepreciseerd beroepsuitoe-
feningsverbod voor de duur van vijf jaar bijkomend te moeten opleggen. Het is 
grotendeels via zijn vennootschap NV Cosmopolitan, dat [eiser] in het bouwpro-
ject handelde en in het kader waarvan [eiser] dan ook de feiten pleegde. Dit kan 
uit hoofde van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A.1.1, A.1.2, A.2.1 en 
A.2.2 in de zaak [II], nl. valsheid in geschrifte en gebruik van valsheid in ge-
schriften (art. I, d/).

Deze sanctie komt wenselijk voor om nieuwe bedrieglijke handelingen in het 
kader van vennootschappen door [eiser] te voorkomen".

Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het bestreden arrest met deze ver-
oordeling tot ontzetting artikel 7.1 E.V.R.M., artikel 2, eerste lid Strafwetboek, 
het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van strafwetten en 
voor zover als nodig ook artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningsverbod in zijn gewij-
zigde versie miskent;

Overwegende dat,  overeenkomstig artikel  2,  eerste lid Strafwetboek, artikel 
7.1 E.V.R.M. en artikel 15.1 I.V.B.P.R. en het algemeen rechtsbeginsel inzake 
de niet-terugwerkende kracht van strafwetten, geen misdrijf kan worden gestraft 
met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd;

Overwegende dat artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningsverbod, in zijn versie van 
vóór de wet van 2 juni 1998, de persoon die de strafrechter wegens bepaalde fei-
ten tot een bepaalde straf had veroordeeld, van rechtswege de ontzetting van het 
recht om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, oploopt; 
dat deze ontzetting, afgezien van het feit dat ze voor de betrokkenen de uitwer-
king van een straf had en ook zo werd aangevoeld, wettelijk een veiligheidsmaat-
regel was; 

Overwegende dat  artikel  1  Wet  Beroepsuitoefeningsverbod,  in  zijn  huidige 
versie zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 2 juni 1998, het beroepsver-
bod van rechtswege heeft vervangen door een facultatief verbod bij wijze van 
bijkomende straf, die de strafrechter kan opleggen aan de persoon die hij wegens 
bepaalde feiten veroordeelt en waarvan hij de duur vaststelt zonder dat die min-
der dan drie jaar of meer dan tien jaar mag bedragen;

Overwegende dat derhalve, daar de vroegere ontzetting bij wijze van veilig-
heidsmaatregel niet meer bestaat, de nieuwe ontzetting bij wijze van bijkomende 
straf maar kan opgelegd worden voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet;

Dat het middel gegrond is; 
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot een bijko-

mende straf van beroepsverbod;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

overige helft ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

17 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 283

2° KAMER - 17 mei 2005

IMMUNITEIT - STRAFZAKEN - BEROEPSJOURNALIST - HOUDER VAN 
IDENTIFICATIEDOCUMENTEN EN -KENTEKENS VAN BEROEPSJOURNALIST OF PERSBEDRIJF - DOEL - 
GRENZEN.

Het feit dat een beroepsjournalist in het bezit is van identificatiedocumenten en -kentekens,  
die  alleen  dienen om de  identificatie  van  de  journalisten  bij  het  uitoefenen  van hun  
beroep  te  vergemakkelijken  en  om  de  openbare  overheid  in  staat  te  stellen  de  
vertegenwoordigers  van  de  pers  alle  medewerking  te  verlenen  die  met  de  
omstandigheden overeen te brengen is,  verleent  hem geen strafrechtelijke immuniteit  
voor het plegen van verkeersinbreuken.  (Art. 2 Wet 30 dec. 1963; Art. 1 K.B. 12 april 
1965)

(F.)

ARREST

(A.R. P.04.1617.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de correctionele rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Tweede middel
Overwegende dat het  middel niet  preciseert  hoe en waardoor het  bestreden 

vonnis artikel 10 E.V.R.M. en artikel 149 Grondwet schendt;
Overwegende dat artikel 2 van de wet van 30 december 1963 betreffende de 
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erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist betrekking heeft 
op de organisatie en de werking van erkenningcommissies voor het verlenen van 
de titel van beroepsjournalist;

Dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van 
identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van beroepsjourna-listen en 
persbedrijven betrekking heeft op de afgifte van de identificatiedocumenten en 
-kentekens die alleen dienen om de identificatie van de journalisten bij het uitoe-
fenen van hun beroep te vergemakkelijken en om de openbare overheid in staat 
te stellen de vertegenwoordigers van de pers alle medewerking te verlenen die 
met de omstandigheden overeen te brengen is;

Dat die beide bepalingen vreemd zijn aan de aangevoerde onwettigheid;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het feit dat een beroepsjournalist in het bezit is van identifi-

catiedocumenten en -kentekens,  hem geen strafrechtelijke immuniteit  verleent 
voor het plegen van verkeersinbreuken;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het middel geheel opkomt tegen het on-

aantastbare oordeel van de appèlrechters dat eiser niet gehandeld heeft ingevolge 
een door de wet voorgeschreven en bevolen feit;

Dat het middel in zoverre eveneens niet ontvankelijk is; 
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden vonnis  in zoverre het  ten laste  van eiser  straf  uit-

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten en laat de overige kosten ten las-

te van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Mechelen, 

zitting houdend in hoger beroep;

17 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Janssens, Antwerpen.

Nr. 284

1° KAMER - 19 mei 2005

1º VERZEKERING — ALGEMEEN - OVEREENKOMST - VOORWERP - AARD.
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2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ONROEREND GOED - GEEN BOUW- OF 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - OVEREENKOMST - VOORWERP - DEKKING VAN HET 
BRANDRISICO - GEOORLOOFDHEID.

3º VERBINTENIS - LANDVERZEKERING - ONROEREND GOED - GEEN BOUW- OF 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - OVEREENKOMST - VOORWERP - DEKKING VAN HET 
BRANDRISICO - GEOORLOOFDHEID.

4º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - LANDVERZEKERING - 
ONROEREND GOED - GEEN BOUW- OF STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - DEKKING VAN HET 
BRANDRISICO - GEOORLOOFDHEID.

5º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VOORDEEL VAN DE VERZEKERING - 
UITSLUITING - OPZETTELIJKE DAAD VAN DE VERZEKERDE - BEWIJSLAST.

6º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEWIJSLAST - LANDVERZEKERING - VOORDEEL VAN DE VERZEKERING - UITSLUITING - 
OPZETTELIJKE DAAD VAN DE VERZEKERDE.

1º Het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst, dat bestaat in de dekking van een  
welbepaald risico tegen betaling van een prijs, moet geoorloofd zijn1. (Art. 6 B.W.; Art. 1 
Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

2º,  3°  en  4°  Het  arrest,  dat  op  grond  van  een  feitelijke  beoordeling,  oordeelt  dat  de  
verzekeringsovereenkomst,  waarvan  het  voorwerp  bestaat  in  de  dekking  van  het 
brandrisico  van  een  bungalow  waarvoor  geen  enkele  bouw-  of  stedenbouwkundige 
vergunning was uitgereikt, er niet toe heeft geleid een onwettige toestand te scheppen of  
te  handhaven,  verantwoordt  zijn  beslissing  naar  recht  dat  het  voorwerp  van  die  
verzekeringsovereenkomst niet ongeoorloofd is2. (Art. 6 B.W.; Art. 1 Wet 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst)

5º en 6° De verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet bewijzen dat de 
verzekerde  de  opzettelijke  daad  heeft  begaan  waardoor  hij  het  voordeel  van  de  
verzekering heeft verloren3. (Art. 1315 B.W.; Art. 870 Ger.W.)

(GENERALI BELGIUM N.V. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0103.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 oktober 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)

1 Zie Cass., 8 april 1999, A.R. C.98.0042.F, nr. 199.
2 Ibid.
3 Cass., 2 april 2004, A.R. C.02.0030.F, nr. 178 en concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER.
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2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 1128, 1129, 1131, 1133 en 1134, eerste lid van het 

Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 37 en 60, tweede lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst;
- artikel 84, §1 van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patri-

monium.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis ten dele bevestigt en het voor het overige 

wijzigt, zegt voor recht dat de verzekeringsovereenkomst niet nietig is wegens strijdigheid 
met de openbare orde en, bijgevolg, na de verzekeringsvergoeding die aan de verweerders 
toekomt te hebben vastgesteld op 71.730,07 euro, eiseres veroordeelt om hun terstond een 
voorlopig bedrag van 53.579,51 euro te betalen, vermeerderd met interest vanaf 24 okto-
ber 1998, naast de gerechtskosten van de twee gedingen, op grond dat, na te hebben aan-
genomen "dat niet betwist wordt dat er nooit enige bouw- of stedenbouwkundige vergun-
ning is uitgereikt voor de bungalow (van de verweerders) die door brand is vernietigd", 
"het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van een bepaald ri-
sico tegen betaling van een prijs, en niet in het verzekerde gebouw; dat dit voorwerp ge-
oorloofd moet zijn; dat de omstandigheid alleen dat het verzekerde gebouw zonder bouw-
vergunning is opgetrokken, niet volstaat als bewijs dat de overeenkomst een onwettige 
toestand schept of handhaaft; dat het Hof van Cassatie, bij zijn arrest van 8 april 1999, im-
pliciet beslist heeft dat het dekken van een zonder bouwvergunning opgetrokken gebouw 
geen onwettige toestand schiep; dat de verzekeringsovereenkomst immers geen enkele 
weerslag heeft op het statuut van het gebouw; dat zij de overheid niet het recht ontneemt 
om de afbraak van het gebouw te bevelen en de privé-persoon niet het recht geeft om, bij 
een schadegeval, op dezelfde plaats opnieuw te bouwen".

Grieven
Luidens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, zijn tot geldigheid van een overeen-

komst vier voorwaarden vereist, namelijk de toestemming van de partij die zich verbindt, 
haar bekwaamheid om contracten aan te gaan, een bepaald voorwerp als inhoud van de 
verbintenis en een geoorloofde oorzaak van de verbintenis.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partijen vrij aan de overeen-
komst die zij aangaan eender welk voorwerp te geven, op voorwaarde dat het niet onge-
oorloofd is, d.w.z. dat het niet strijdig is met de openbare orde noch met de goede zeden.

En met toepassing van de artikelen 6 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek is het con-
tract nietig indien, ook al is de oorzaak van de verbintenis, m.a.w. de doorslaggevende be-
weegreden ervan geldig, het voorwerp van het contract ongeoorloofd is.

Ook al is het voorwerp van de brandverzekeringsovereenkomst niet de verzekerde zaak, 
zijnde het gedekte gebouw, maar wel de dekking tegen brand van dat gebouw die wordt 
verleend krachtens de door de verzekeraar aangegane verbintenis, belet dit niet dat, zoals 
eiseres aanvoerde, wanneer die dekking een onwettige toestand schept of handhaaft - of 
zulks zou kunnen doen - de verzekeringsovereenkomst nietig moet worden verklaard.

Uit het onderling verband van de artikelen 1, 37 en 60 van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst volgt dat het voorwerp van de brandverzekering bestaat 
in de bescherming en het behoud van de verzekerde goederen zelf, waarbij de vergoeding, 
wanneer zich een schadegeval voordoet, de verzekerde zaak vervangt.

Aangezien het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van 
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het brandrisico van een gebouw, en de dekking ertoe bijdraagt dat goed te behouden, zal 
de dekking van het risico, dat het voorwerp vormt van de verzekeringsovereenkomst, in-
dien het gebouw opgericht of gehandhaafd is met schending van een regel van openbare 
orde, bijdragen tot het behoud van dat ongeoorloofd gebouw, in geval van gedeeltelijke 
vernietiging of tot het behoud van het vermogen van de verzekerde, in geval van totale 
vernietiging, aangezien het gebouw een bestanddeel is van dat vermogen dat door de ver-
goeding zal worden vervangen. Zowel in het ene als in het andere geval draagt de verze-
keringsdekking bij tot de handhaving van een onwettige toestand.

Het bestreden arrest neemt in dat verband aan dat het gebouw van de verweerders opge-
trokken en behouden werd zonder dat enige bouwvergunning werd uitgereikt. Artikel 84, 
§1 van het WWROSP bepaalt evenwel dat het "zonder voorafgaande, schriftelijke en uit-
drukkelijke stedenbouwkundige vergunning van het College van burgemeester en schepe-
nen, verboden is: 1. op een terrein te bouwen of het te gebruiken voor de oprichting van 
één of meer vaste installaties; onder 'vaste installaties bouwen of plaatsen' verstaat men de 
oprichting van een gebouw of een kunstwerk, en het plaatsen - zelfs met niet-duurzame 
materialen - van een installatie, die in de grond zijn ingebouwd, eraan zijn vastgehecht of 
erop steunen, en die bestemd zijn om ter plaatse te blijven, zelfs als ze demonteer- of ver-
plaatsbaar zijn", waarbij die bepaling van openbare orde is, aangezien zij betrekking heeft 
op de wezenlijke belangen van de Staat zodat de overeenkomsten die artikel 84, §1 van 
het WWROSP schenden, volstrekt nietig moeten worden verklaard, aangezien ze ertoe 
bijdragen een toestand te scheppen of te handhaven die voornoemde bepaling schendt.

En wanneer  een gebouw wordt  vernield,  dat opgetrokken is  in omstandigheden die 
strijdig zijn met een dergelijke regel van openbare orde, zal de verzekeringsvergoeding 
die de verzekeraar aan de eigenaar van dat goed moet betalen, bestemd zijn ofwel voor het 
herstel van de op onwettige wijze opgetrokken goed, ofwel voor de vervanging ervan in 
het vermogen van de verzekerde, waarbij, aangezien de vergoeding de zaak zelf vervangt, 
de verzekeringsdekking de onwettige toestand daadwerkelijk handhaaft, ongeacht of de 
verzekerde de vergoeding al dan niet gebruikt voor de wederopbouw van een identiek ge-
bouw, dat in dezelfde omstandigheden wordt opgetrokken.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest door, aan de hand van de in het middel weergege-
ven redenen, te beslissen dat " de omstandigheid alleen dat het verzekerde gebouw zonder 
bouwvergunning is opgetrokken, niet volstaat als bewijs dat de overeenkomst een onwet-
tige toestand schept of handhaaft" zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt.

3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1315 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en, voor zoveel als nodig, 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landver-

zekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest dat, dienaangaande, het incidenteel hoger beroep van de verweer-

ders aanneemt en dienaangaande het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de oorspronkelij-
ke rechtsvordering gegrond, zegt voor recht dat de vergoeding waarop de eisers (lees: ver-
weerders) aanspraak kunnen maken, vastgesteld wordt op 71.730,07 euro en veroordeelt 
eiseres om hun terstond een voorlopig bedrag te betalen van 53.579,51 euro, naast de inte-
rest vanaf 24 oktober 1998 en de gerechtskosten van de twee gedingen, op grond dat:

"(hoewel) de eerste rechter van oordeel was dat artikel 8 van de wet op de landverzeke-
ringsovereenkomsten bepaalt dat een opzettelijke daad een grond van uitsluiting maar niet 
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van verval van de verzekeringsovereenkomst oplevert", aangezien "de opzettelijke daad 
immers impliceert dat de onzekerheid verdwijnt, terwijl die precies noodzakelijk is voor 
het bestaan van het recht op verzekering, zodanig dat er geen toevallige gebeurtenis meer 
bestaat" daarentegen, "met betrekking tot de bewijslast, wijzen we met belangstelling op 
de evolutie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat, in zijn arrest van 7 juni 2001, 
breekt met de dichotomische redenering die de grond van uitsluiting en de grond van ver-
val tegenover elkaar stelde, en in plaats daarvan regels hanteert die meer zekerheid bieden 
en steunen op artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek; krachtens die bepaling 
moet degene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit 
dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht; bijgevolg dient de verzeke-
raar die beweert ontheven te zijn van de dekking, te bewijzen dat de verzekerde een opzet-
telijke daad heeft begaan waardoor hij het voordeel van de verzekering heeft verloren, en 
hoort de verzekerde niet te bewijzen dat de totstandkoming van het risico een andere oor-
zaak heeft dan zijn opzettelijke daad (...); aldus hebben de verzekerden het bewijs gele-
verd van hun regelmatige dekking, van het bestaan van het schadegeval en van de daaruit 
voortvloeiende schade; artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 (...) heeft als [gevolg], met 
toepassing van artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, dat de verzekeraar 
het bewijs moet leveren van de opzettelijke daad", welk bewijs eiseres niet levert, ook al 
geeft het arrest toe dat "het deskundigenonderzoek wel aantoont dat het om brandstichting 
met misdadig opzet gaat".

Grieven
Artikel 1 van de wet van 25 juni 1992 omschrijft de verzekeringsovereenkomst als een 

overeenkomst "waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of 
veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een 
in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurte-
nis voordoet waarbij,  naar gelang van het geval,  de verzekerde of begunstigde belang 
heeft dat die zich niet voordoet".

Overeenkomstig artikel 1964 van het Burgerlijk Wetboek is het verzekeringscontract 
een strikt kanscontract: het optreden van de verzekeraar hangt af, zelfs ingeval van fout 
van de verzekerde, van het totstandkomen van een louter toevallige gebeurtenis, waarbij 
het risico slechts kan worden verzekerd indien en in zoverre de vooropgestelde gebeurte-
nis, het schadegeval, niet afhangt van de menselijke wil, inzonderheid, maar niet uitslui-
tend, van die van de verzekerde, waarbij slechts op de verzekeraar een beroep kan worden 
gedaan in geval van een strikt toevallig, onzeker, onverwacht risico.

Inzake brandverzekering dekt de verzekeraar niet om het even welk soort brand: hij is 
slechts tot dekking gehouden als het schadegeval het gevolg is van een toevallig feit, zo-
dat, indien de brand het gevolg is van een opzettelijke, misdadige daad, hij niet tot de ver-
zekeringsdekking gehouden is.

De brand, ook al gaat het om een opzettelijke handeling, kan weliswaar het gevolg zijn 
van een optreden dat voor de verzekerde een toevallige gebeurtenis is: dat is het geval 
wanneer hij met de opzettelijke daad niets uit te staan heeft, wanneer die daad het gevolg 
is van een optreden van een derde voor wie hij niet aansprakelijk is, waarvan hij niet de 
medeplichtige is,  die hij  niet  heeft  aangesteld, anders gezegd een waarachtige "derde" 
wiens daad, in dat geval, het kenmerk vertoont van een vreemde oorzaak.

In  contractuele  aangelegenheden  en inzonderheid met  betrekking tot  verzekeringen, 
volgt uit de artikelen 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerech-
telijk Wetboek dat de eiser in de rechtsvordering moet bewijzen dat voldaan is aan de 
voorwaarden waaronder de verbintenis valt: hij moet bijgevolg niet alleen het bestaan van 
het schadegeval bewijzen maar ook dat het, wanneer bewezen is dat dit het gevolg is van 
een opzettelijke daad, niettemin voor hem, een zuiver onzekere, toevallige, daad blijft, 
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met andere woorden dat het schadegeval veroorzaakt is door een derde waarmee hij niets 
uit te staan heeft.

Aldus, inzonderheid inzake brand, moet de verzekerde, ook al is het in een eerste fase 
voldoende dat hij bewijst dat het tot stand gekomen schadegeval dat is waarin de verzeke-
ringsovereenkomst voorzag (de brand), zodra bewezen is dat de gebeurtenis in werkelijk-
heid voortvloeit uit een opzettelijke daad, niet toevallig, onverwacht is, bewijzen dat hij 
met dat feit, waarvan de opzettelijke aard is bewezen, niets te maken heeft, dat het feit het 
gevolg is van het optreden van een derde die hij niet heeft aangesteld, waarvan hij niet de 
aansteller is, en voor wie hij niet aansprakelijk kan zijn.

De verzekeraar, verweerder in de rechtsvordering, die staande houdt dat de verzekerde, 
eiser, niet bewijst dat voldaan is aan alle voorwaarden voor het ingaan van zijn recht en, 
inzonderheid dat de brand, indien het om opzettelijke brandstichting gaat, voor hem even-
wel een onzekere gebeurtenis is, wordt bovendien geen eiser op exceptie en dient ingevol-
ge artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek de bewijslast niet te dragen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat aanneemt dat de litigieuze brand het gevolg is 
van misdadig opzet maar dat,  niettemin, beslist dat eiseres, de verzekeraar, bovendien 
moet bewijzen dat de verweerders de daders, mededaders, medeplichtigen of aanstellers 
van die brand zijn, omdat die verweerders voldaan hebben aan de op hen rustende bewijs-
last door te aan te tonen dat zij een overeenkomst hebben aangegaan die hen dekt tegen 
brand van het verzekerde gebouw, dat er brand is ontstaan en dat zij schade hebben gele-
den, de aleatoire aard van de verzekeringsovereenkomst miskent (schending van de artike-
len 1964 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en, voor zoveel als nodig, 8 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst), en tevens de verbindende kracht van de 
verzekeringsovereenkomst tussen de partijen (schending van artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek) en de regels inzake bewijslast in burgerlijke zaken (schending van de arti-
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het voorwerp van een verbintenis bestaat in de door de debi-

teur beloofde prestatie; dat het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst be-
staat in de dekking van een welbepaald risico tegen betaling van een prijs; dat dit 
voorwerp geoorloofd moet zijn; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat de partijen een verzekeringsovereen-
komst  hebben  gesloten  waarvan  het  voorwerp bestaat  in  de  dekking van  het 
brandrisico van een bungalow die de verweerders toebehoort en waarvoor geen 
enkele bouw- of stedenbouwkundige vergunning was uitgereikt;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "de verzekeringsovereenkomst geen 
enkele weerslag heeft op het statuut van het gebouw" en "dat zij de overheid niet 
het recht ontneemt om de afbraak van het gebouw te bevelen en de privé-persoon 
niet het recht geeft om, bij een schadegeval, op dezelfde plaats opnieuw te bou-
wen";

Dat het arrest, op grond van een feitelijke beoordeling, beslist dat de door de 
partijen gesloten verzekeringsovereenkomst er niet toe heeft geleid een onwetti-
ge toestand te scheppen of te handhaven;
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Dat het arrest, met die vermeldingen, zijn beslissing dat het voorwerp van de 
verzekeringsovereenkomst niet ongeoorloofd is, naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, in zijn eerste lid, 

bepaalt  dat  degene die de uitvoering van een verbintenis vordert,  het  bestaan 
daarvan moet bewijzen, en in zijn tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te 
zijn het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht; dat artikel 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek slechts de veralgemening is van die in voornoemd artikel 1315 neergelegde 
regel;

Overwegende dat de verzekeraar, krachtens artikel 8 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, niettegenstaande enig andersluidend 
beding, niet verplicht kan worden dekking te geven aan diegene die het schade-
geval opzettelijk heeft veroorzaakt;

Overwegende dat, met toepassing van artikel 1315, tweede lid van het Burger-
lijk Wetboek, de verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet be-
wijzen dat de verzekerde een opzettelijke daad heeft begaan waardoor hij het 
voordeel van de verzekering heeft verloren;

Dat, bijgevolg, het middel, dat staande houdt dat de verzekerde moet bewijzen 
dat de opzettelijke aard van de brand niet aan hem toe te schrijven is, faalt naar 
recht;

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

19 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 285

1° KAMER - 19 mei 2005

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - VERKOOP - 
OCCASIEVOERTUIG - DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - VOORWAARDEN - VOORAF BESTAANDE 
CONTRACTUELE VERPLICHTING - KENNIS - BEGRIP.

Het arrest dat niet ontkent dat er in de autohandel vaak fraude voorkomt, maar dat oordeelt  
dat derde-medeplichtigheid niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat onrechtmatige  
praktijken schering en inslag zijn in de handel van occasievoertuigen, weigert aldus de 
aan een derde toegeschreven fout  te  beoordelen  met  in  aanmerkingneming van alle 
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concrete omstandigheden van de toestand1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(PSA FINANCE BELUX N.V. T. SUNSET B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0337.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst de volgende feiten vast: 1) in de loop van 1991 heeft ei-

seres, een vennootschap die deel uitmaakt van de groep Talbot-Citroën, voor een periode 
van zes maanden aan de naamloze vennootschap AL een veertigtal voertuigen verhuurd, 
waaronder drie nieuwe voertuigen van het merk Peugeot; 2) in de loop van hetzelfde jaar 
heeft eiseres aan de naamloze vennootschap VDT een twintigtal voertuigen op afbetaling 
verkocht, waaronder zes Peugeot-voertuigen; 3) verweerster heeft van de naamloze ven-
nootschap VDT de drie voertuigen gekocht die eiseres had verhuurd aan de naamloze 
vennootschap AL, en van de naamloze vennootschap AL de zes voertuigen die eiseres op 
afbetaling had verkocht aan de naamloze vennootschap VDT; de door de naamloze ven-
nootschap VDT opgemaakte facturen dragen de vermelding "garage-carrosserie"; die van 
de naamloze vennootschap AL dragen de vermelding "auto-huur"; 4) "toen (eiseres) vast-
stelde dat de vennootschappen AL en VDT sinds 1 juni 1991 hun verbintenissen niet meer 
waren nagekomen en dat alle verkochte of verhuurde voertuigen verdwenen waren, dien-
de zij klacht in op 29 juli 1991; bij vonnis van 15 december 1999 heeft de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel de heer K., afgevaardigd bestuurder van de vennootschappen 
VDT en AL, veroordeeld met name om ten nadele van (eiseres) ten minste 67 voertuigen 
te hebben ontvreemd"; 5) eiseres heeft verweerster gedagvaard tot betaling van schadever-
goeding; "tot staving van haar vordering voert (eiseres) aan dat (verweerster) tekortge-
schoten is in haar algemene voorzichtigheidsverplichting door niet na te gaan of de ven-
nootschappen VDT en AL wel degelijk eigenaar waren van de litigieuze voertuigen en dat 
zij zich aldus medeplichtig heeft gemaakt aan de niet-nakoming door die vennootschap-
pen van hun verbintenissen jegens haar; volgens (eiseres) had (verweerster) moeten eisen 
dat de aankoopfactuur van de voertuigen werd overgelegd en nagaan of die aankoop niet 
aan de hand van een financiering was gebeurd; zij leidt die verplichting af uit de omstan-
digheid dat de aankoop van voertuigen meestal aan de hand van een financiering gebeurt 
en uit het feit dat iedere beroepsverkoper van occasievoertuigen geacht wordt te weten dat 
financieringsovereenkomsten een clausule van eigendomsvoorbehoud bevatten en dat er 
in de autohandel vaak fraude voorkomt. Zij beweert dat (verweerster), indien zij de nood-
zakelijke verificaties had verricht, niet echt had kunnen geloven dat de vennootschappen 

1 Zie Cass., 28 nov. 2002, A.R. C.01.0532.F, nr. 642.
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AL en VDT de hoedanigheid van verus dominus hadden",
vervolgens verklaart het bestreden arrest de vordering van eiseres niet-gegrond en ver-

oordeelt het haar in de kosten van de beide gedingen.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen;
"(Verweerster) bekritiseert terecht die redenering als zou elke beroepsverkoper die ac-

tief is in de sector van handel in nieuwe of occasievoertuigen verplicht zijn systematisch, 
ongeacht de omstandigheden, op zijn hoede te zijn voor zijn beroepsleveranciers, door ze 
ervan te verdenken een misdrijf van misbruik van vertrouwen of oplichting te willen be-
gaan.

(Eiseres) vermeldt geen enkel concreet element waaruit zou blijken dat (verweerster) 
bij de aankoop, de rechten van de vennootschappen AL en VDT in twijfel had moeten 
trekken en niet in de overtuiging kon verkeren met de werkelijke eigenaar te onderhande-
len.

Zij voert bijvoorbeeld niet aan dat de aankoopprijzen niet overeenstemden met de waar-
de van de voertuigen.

Zoals (verweerster) vermeldt, is het in het zakenleven niet gebruikelijk dat een beroeps-
koper van zijn beroepsleverancier eist dat hij de aankoopfacturen overlegt, hetgeen iedere 
beroepsverkoper zou verplichten zijn bevoorradingskanalen en zijn winstmarge bekend te 
maken.

De verkoopfacturen die zijn opgemaakt door de vennootschappen AL en VDT zijn re-
gelmatig naar vorm.

Gelet op de daadwerkelijke activiteiten van de twee vennootschappen, zoals ze op de 
facturen zijn vermeld, konden de verrichtingen zelf niet verdacht lijken.

Niets wijst dus erop dat (verweerster) tot de slotsom had moeten komen dat de aanko-
pen die zij wilde doen de contractuele verplichtingen van de verkopers zouden misken-
nen. Derde-medeplichtigheid kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat onrechtmati-
ge praktijken schering en inslag zijn in de handel van occasievoertuigen.

Overigens is het feit dat de facturen van de vennootschap Peugeot Talbot Service, die 
de verkoop van de voertuigen aan de vennootschap VDT en het bestaan van een financie-
ringsovereenkomst bevestigen, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel 
zijn neergelegd, niet ter zake dienend, aangezien die voertuigen door de vennootschap AL 
aan (verweerster) zijn verkocht".

Grieven
De derde-medeplichtigheid van de koper van een voertuig in de miskenning door de 

verkoper van diens contractuele verbintenissen ofwel jegens degene die hem het voertuig 
op krediet heeft verkocht, ofwel jegens degene die het hem heeft verhuurd, berust op de 
door de koper begane fout, die wordt beoordeeld in het licht van het algemeen criterium 
van de aquiliaanse aansprakelijkheid, namelijk vergeleken bij het gedrag van een normaal 
bedachtzaam en omzichtig persoon die in dezelfde toestand verkeert.

Om het  gedrag van de normaal bedachtzame en omzichtige persoon te beoordelen, 
moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip 
van de bijzondere context van de economische markt die een verhoogde waakzaamheid 
kan vereisen.

In deze zaak is het bestreden arrest van oordeel dat geen enkel concreet element fraude 
van de twee verkopende vennootschappen kon laten vermoeden omdat zij de negen occa-
sievoertuigen tegen een normale prijs hadden verkocht, dat zij naar vorm regelmatige fac-
turen hadden uitgereikt, dat de verrichtingen niet verdacht konden lijken in het licht van 
de activiteiten van de vennootschappen zoals ze op de facturen waren vermeld en dat het 
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"in het zakenleven" niet gebruikelijk is dat men van beroepsleveranciers de overlegging 
van hun aankoopfacturen eist.

Het bestreden arrest ontkent evenwel niet dat "onrechtmatige praktijken schering en in-
slag zijn in de autohandel".

Bijgevolg kon het hof van beroep, om te beoordelen of verweerster geen fout had be-
gaan door die occasievoertuigen bij de twee verkopende vennootschappen aan te kopen, 
zich niet ertoe beperken de vereiste omzichtigheid te onderzoeken "in het zakenleven", 
maar diende het na te gaan, gelet op de onrechtmatige praktijken die "schering en inslag" 
waren in de sector van de verkoop van voertuigen, of een normaal bedachtzaam en om-
zichtig persoon, die weet heeft van die omstandigheid, niet de voorzorgen zou hebben ge-
nomen om haar de aankoopfacturen van de negen occasievoertuigen die zij wou aanko-
pen, te laten overleggen.

Door te beslissen dat verweerster geen enkele fout had begaan, alleen op grond dat er 
geen "concrete" elementen zijn om de rechten van de verkopende vennootschappen in 
twijfel te trekken, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht (schen-
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat verweerster zich niet schuldig 

heeft  gemaakt  aan  derde-medeplichtigheid,  oordeelt,  enerzijds,  dat  men "niet 
elke beroepsverkoper die actief is in de sector van handel in nieuwe of occasie-
voertuigen  (kan)  verplicht(en)  systematisch,  ongeacht  de  omstandigheden,  op 
zijn hoede te zijn voor zijn beroepsleveranciers, door ze ervan te verdenken een 
misdrijf  van misbruik van vertrouwen of oplichting te willen begaan", ander-
zijds, in het licht van de elementen die het vermeldt en beoordeelt vanuit het 
standpunt "van het zakenleven" in het algemeen, dat "niets [...] erop wijst dat 
[verweerster] tot de slotsom had moeten komen dat de aankopen die zij wilde 
doen, de contractuele verplichtingen van de verkopers zouden miskennen";

Dat het arrest, dat niet ontkent, zoals eiseres beweerde, dat er in de autohandel 
vaak fraude voorkomt maar dat oordeelt dat "derde-medeplichtigheid niet kan 
worden afgeleid uit het feit alleen dat onrechtmatige praktijken schering en in-
slag zijn in de handel van occasievoertuigen" en aldus weigert de aan verweer-
ster toegeschreven fout te beoordelen met in aanmerkingneming van alle concre-
te omstandigheden van de toestand waarin zij verkeerde, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de  kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

19 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 286

1° KAMER - 19 mei 2005

APOTHEKER - BEROEPSORDEN - ORDE DER APOTHEKERS - CODE VAN FARMACEUTISCHE 
PLICHTENLEER - ZEVENDE DEONTOLOGISCHE NORM - BINDENDE KRACHT - ONTSTENTENIS - 
GEVOLGEN.

Aangezien  de  Koning  aan  de  zevende  plichtenleerregel  geen  bindende  kracht  heeft  
verleend door een in ministerraad overlegd K.B., wordt art. 15, eerste lid K.B. nr. 80 10 
nov. 1967 betreffende de Orde der apothekers, geschonden door de beslissing die de  
bepalingen van die deontologische norm als dusdanig toepast1. (Artt. 6, 2°, 13, eerste lid 
en 15, §1, eerste en tweede lid Apothekerswet)

(B. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.04.0009.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 maart 2004 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van apothekers met het Frans als voertaal.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 2°, 13, eerste lid en 15, §1, eerste en tweede lid van het koninklijk be-

sluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers;
- artikel 6, §1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de 

wet van 20 oktober 1998;
- artikel 4, §3, 1°, eerste en zesde lid en §3 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no-

vember 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, gewijzigd bij de 
wet van 13 mei 1999;

- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing legt eiseres de sanctie van de berisping op, zulks op grond van 

al de redenen ervan en inzonderheid van de volgende gronden:
"[Eiseres] betwist de wettigheid van artikel 2, 2°, eerste lid van het koninklijk besluit 

van 21 oktober 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 december 1999, tot 

1 Zie Cass., 2 dec. 1993, A.R. D.93.0020.F, nr. 500.
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wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring van de nieu-
we onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, in zoverre dit ar-
tikel 26bis, §1, aanvult, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 januari 
1992 op de geneesmiddelen, door te verbieden geneesmiddelen te overhandigen aan de 
gemachtigden van personen die in een gemeenschap leven die zich in een andere gemeen-
te bevindt dan die waar de apotheek gevestigd is of in een niet-aangrenzende gemeente er-
van; [eiseres] wijst erop dat de bepaling die men haar verwijt te hebben geschonden, het 
voorwerp uitmaakt van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, zodat, ook 
al werd de vordering tot schorsing van die bepaling van het koninklijk besluit van 21 ok-
tober 1999 afgewezen bij het arrest van de Raad van State van 29 mei 2000, een latere 
nietigverklaring van dat koninklijk besluit door de Raad van State elke juridische grond-
slag zou wegnemen van de uitgesproken of nog uit te spreken tuchtstraf; niets wijst erop 
dat de aangevochten bepaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1999 nietig ver-
klaard zou zijn; het feit dat tegen een norm of een akte een beroep tot nietigverklaring is 
ingesteld, impliceert niet dat de op die norm of akte gegronde tuchtvervolgingen tegenge-
houden of geschorst worden; [eiseres] voert vervolgens artikel 159 van de Grondwet aan 
luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene besluiten en verordeningen alleen 
toepassen in zoverre ze met de wet overeenstemmen; de tuchtoverheid zou haar in deze 
zaak niet tuchtrechtelijk kunnen vervolgen omdat het koninklijk besluit van 21 oktober 
1999, in zoverre het de mogelijkheid om geneesmiddelen te bezorgen aan de gemachtig-
den van gemeenschappen beperkt tot de apotheken van de gemeenten waar die gemeen-
schappen zich bevinden of van de aangrenzende gemeenten, artikel 6 van de machtigings-
wet van 25 maart 1964 zou schenden, dat de Koning de bevoegdheid verleende om in het 
belang van de volksgezondheid, regels te stellen en toezicht uit te oefenen op de invoer, 
de uitvoer, de fabricage, de bereiding, het verpakken, de verpakking, de benaming, de in-
houd, de etikettering van de verpakkingen, het onder zich houden, het bewaren, het ver-
voer, de distributie, het te koop aanbieden, het verkopen, het afstaan onder bezwarende ti-
tel of om niet, het afleveren van geneesmiddelen alsmede de geneesmiddelenbewaking; 
die bepaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1999 zou niet de volksgezondheid 
beogen; deze zou 'noch behoed, noch beschermd, noch verbeterd worden' door die maat-
regel die slechts een economische bedoeling heeft, die geen verband houdt met het toe-
zicht op de volksgezondheid en op de voorrang die zou moeten worden gegeven aan het 
persoonlijk contact tussen de patiënt en zijn apotheker, dat door die bepaling niet langer 
zou kunnen worden gewaarborgd; die bepaling van het besluit van 21 oktober 1999 zou 
een onwettige bevoegdheidsoverschrijding inhouden en dus geen grondslag kunnen vor-
men voor de tuchtvervolging tegen [eiseres]; [eiseres] voegt hieraan toe dat de aangevoch-
ten maatregel bovendien op onrechtvaardige wijze apotheeknetwerken zou bevoordelen 
die een nagenoeg volledig gebied bestrijken en die, daardoor, ten nadele van andere apo-
theken die maar één vestiging hebben, makkelijker zouden kunnen voldoen aan de, vol-
gens haar onwettige, voorwaarde van de geografische nabijheid die zij, nog ter zitting, 
meent krachtig te moeten bestrijden; die zienswijze is niet gegrond; het is niet bewezen 
dat het criterium van de geografische nabijheid onredelijk zou zijn en de volksgezondheid 
niet zou dienen; de noodzaak om, met name, een farmaceutische behandeling vlug kunnen 
te starten of aan te passen, lijkt te verantwoorden dat de geneesmiddelen voor doorgaans 
oudere mensen die in gemeenschap wonen, bezorgd worden door een apotheker wiens 
apotheek dicht bij de verblijfplaats ligt van de patiënt die in gemeenschap leeft en die een 
gemachtigde heeft aangesteld; die nabijheid kan wellicht zorgen voor een vlotte en snelle 
communicatie tussen de patiënt, zijn gemachtigde en de apotheker, alsook voor een vlotte 
levering van de geneesmiddelen; de geografische nabijheid van de apotheek lijkt in dat 
verband een objectief, redelijk en gepast criterium om het doel te bereiken de volksge-
zondheid te dienen, dat wordt beoogd door de wet ter uitvoering waarvan de aangevoch-
ten bepaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1999 is uitgevaardigd; het is dus 
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niet bewezen dat de aangevochten bepaling door een bevoegdheidsoverschrijding zou zijn 
aangetast en onwettig zou zijn, en geen grondslag zou kunnen zijn voor tuchtvervolging 
indien blijkt - zoals hier - dat zij niet is nageleefd".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De aan eiseres verweten tuchtrechtelijke tekortkoming, zoals zij gewijzigd is bij de be-

streden beslissing en erdoor bewezen is verklaard, bestaat in een aantasting van de eer en 
de waardigheid van het beroep van apotheker, wegens miskenning van de in de bestreden 
beslissing aangewezen zevende deontologische norm. De miskenning van die norm zou, 
aldus de bestreden beslissing, hierin bestaan dat eiseres geneesmiddelen heeft bezorgd aan 
rusthuizen in gemeenten die niet grenzen aan de gemeente waar haar apotheek is geves-
tigd, hetgeen een schending oplevert van artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 21 
oktober 1999, ingevoegd in artikel 26 van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houden-
de goedkeuring van de nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de 
drogisten.

Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der apothekers bepaalt dat de provinciale raden bevoegd zijn om te waken over het 
naleven van de regelen van de farmaceutische plichtenleer en over de handhaving van de 
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde en dat 
zij daartoe belast zijn met het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten die de op hun 
lijst ingeschreven leden in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan begaan.

Artikel 13, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 bepaalt 
dat elke raad van beroep kennisneemt van het hoger beroep tegen de beslissingen die door 
de provinciale raden zijn genomen.

Artikel 15, §1, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 bepaalt dat de nationale raad de algemene beginselen en de regels vaststelt betref-
fende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de toe-
wijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep die de code van farma-
ceutische plichtenleer vormen, en dat de Koning, bij een in de ministerraad overlegd be-
sluit, bindende kracht kan verlenen aan de code van farmaceutische plichtenleer en aan de 
aanpassingen die door de nationale raad zouden worden gedaan.

De bestreden beslissing stelt niet vast dat de daarin bedoelde zevende deontologische 
norm, die door eiseres zou zijn miskend, het voorwerp heeft uitgemaakt van een konink-
lijk besluit waardoor zij bindende kracht krijgt.

De bestreden beslissing leidt de aan eiseres verweten tekortkoming aan de plichtenleer 
uitsluitend af uit de miskenning van die zevende deontologische norm. Zij stelt niet vast 
dat de aan eiseres verweten tekortkoming, op zichzelf en los van het verbod erop door de 
zevende deontologische norm, de eer en de waardigheid van het beroep aantast. Ten slotte 
stelt zij evenmin vast dat de schending van artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 ok-
tober 1999 een tekortkoming aan de eer en de waardigheid van het beroep zou opleveren, 
los van de omschrijving ervan als tekortkoming aan de zevende deontologische norm, 
welke tekortkoming op zich aanleiding kan geven tot door het Strafwetboek opgelegde 
straffen, bedoeld in artikel 44 van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 gewijzigd bij de 
wet van 25 maart 1964 en in artikel 14bis, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de genees-
middelen.

Door alleen te steunen op de dwingende aard van de zevende deontologische norm, 
zonder vast te stellen dat zij door de Koning bindend is verklaard en door aan de zijde van 
eiseres het bestaan van een tekortkoming aan de plichtenleer slechts met verwijzing naar 
die deontologische norm in aanmerking te nemen, verleent de bestreden beslissing aan die 
regel een bindende uitwerking die zij niet heeft en schendt bijgevolg artikel 15, §1 van het 
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koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967. Door in hoger beroep een tuchtstraf uit te 
spreken die uitsluitend gegrond is op de miskenning van een deontologische norm zonder 
bindende kracht, miskent de bestreden beslissing de bevoegdheden die bij de artikelen 6, 
2° en 13, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 aan de raad 
van beroep zijn toegekend.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 6, 2° van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem-

ber 1967 betreffende de Orde der apothekers de provinciale raden van die Orde 
de bevoegdheid verleent om tuchtmaatregelen te treffen wegens fouten die de op 
hun lijst ingeschreven leden in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding 
ervan begaan; dat, ingevolge artikel 13, eerste lid van voornoemd besluit, het ho-
ger beroep tegen de beslissingen die artikel 6, 2°, toepassen, voor de raad van be-
roep wordt gebracht;

Overwegende dat de bestreden beslissing ten aanzien van eiseres de tenlaste-
legging bewezen verklaart die bestaat in "een aantasting van de eer en de waar-
digheid van het beroep van apotheker, wegens miskenning van de zevende deon-
tologische norm, door geneesmiddelen te hebben bezorgd aan rusthuizen die zich 
niet bevinden in de gemeente waar haar apotheek is gevestigd is of in aangren-
zende gemeenten ervan, hetgeen een schending oplevert van artikel 2, 2° van het 
koninklijk besluit van 21 oktober 1999" tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1885 houdende goedkeuring van de nieuwe onderrichtingen voor de 
geneesheren, de apothekers en de drogisten;

Overwegende dat, enerzijds, artikel 15, §1, tweede lid van het koninklijk be-
sluit nr. 80 van 10 november 1967 bepaalt dat de Koning, bij een in de minister-
raad overlegd besluit, bindende kracht kan verlenen aan de code van farmaceuti-
sche plichtenleer en aan de aanpassingen die door de nationale raad van de Orde 
van apothekers zouden worden gedaan;

Dat de zevende deontologische norm waarnaar de beslissing verwijst, niet bij 
koninklijk besluit is goedgekeurd;

Overwegende dat, anderzijds, uit geen enkele reden van de bestreden beslis-
sing blijkt dat de raad van beroep, de loutere niet-naleving van artikel 26bis, §1, 
vierde lid van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 dat, gewijzigd bij artikel 2, 
2° van het koninklijk besluit van 21 oktober 1999, een apotheker verbiedt een 
geneesmiddel door toedoen van een gemachtigde te overhandigen aan personen 
die in gemeenschap leven, indien die gemeenschap zich niet bevindt in de ge-
meente waar de apotheek gevestigd is of in een aangrenzende gemeente ervan, 
los van voornoemde deontologische norm, zou aangemerkt hebben als een fout 
die op zichzelf de eer of de waardigheid van het beroep aantast;

Overwegende dat de bestreden beslissing, door eiseres de tuchtmaatregel van 
een berisping op te leggen op grond van voornoemde deontologische norm, zon-
der anders vast te stellen dat de feiten die haar worden verweten de eer of de 
waardigheid van het beroep kunnen aantasten, en door aan die regel die niet door 
de Koning is goedgekeurd, bindende kracht te verlenen, de in dit onderdeel aan-
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gewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

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

over;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep van de Orde 

van apothekers met het Frans als voertaal.

19 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 287

1° KAMER - 20 mei 2005

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — ALGEMEEN - 
ONDERWORPEN RECHTSPERSONEN - VOORWAARDEN - EXPLOITATIE OF VERRICHTINGEN VAN 
WINSTGEVENDE AARD - HANDELSVENNOOTSCHAP OF BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP MET 
HANDELSVORM - PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.

Handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen, opgericht in de vorm van een 
handelsvennootschap, die als maatschappelijk doel het beheer van vastgoed hebben,  
houden zich bezig met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard in de 
zin van artikel 94, eerste lid W.I.B. (1964). 

(BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën T. RESIDENTIE DE BIEKORF N.V. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1.  De  fiscale  betwisting  betreft  de  vraag  of  verweerster  in  cassatie,  een 

patrimoniumvennootschap  onder  de  vorm  van  een  N.V.,  belastbaar  is  in  de 
rechtspersonenbelasting of in de vennootschapsbelasting.

Het bestreden arrest oordeelt dat verweerster belastbaar is in de rechtspersonenbelasting 
nu niet  blijkt  dat  zij  zich bezighoudt  met  verrichtingen van winstgevende aard,  na  te 
hebben overwogen dat:

1. volgens artikel 4 van de statuten van de rechtsvoorganger van verweerders het statu-
tair doel van deze naamloze vennootschap beperkt is tot het louter beheer van haar patri-
monium;

2. de omstandigheid dat de rechtsvoorganger van verweerders handelingen mag stellen 
met het oog op de opbrengst van haar goederen op zich niet inhoudt dat zij het kader van 
het beheer te buiten gaat; 

3. de omstandigheid dat deze opbrengsten uitgekeerd worden onder de vorm van divi-
denden en tantièmes of dat deze opbrengsten van de rechtsvoorganger van verweerders 
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winsten worden genoemd ook niet inhoudt dat zij meer doet dan haar patrimonium behe-
ren;

4. uit niets blijkt dat de werkelijke activiteit van de rechtsvoorganger van verweerders 
niet zou overeenstemmen met wat als haar maatschappelijk doel is bepaald;

Het  bestreden  arrest  wordt  bestreden  in  de  mate  dat  het  beslist  dat  verweerster 
belastbaar is  in de rechtspersonenbelasting en aldus de herberekening beveelt  voor de 
aanslagjaren  1983,  1985,  1986,  1987  en  1988  (eerste  middel),  en  de  aanslagen  van 
ambtswege gevestigd over de aanslagjaren 1984 en 1989, bij gebreke aan aangifte in de 
vennootschapsbelasting, vernietigt (tweede middel).

2. Eiser voert onder het eerste middel onder meer schending aan van artikel 94 W.I.B. 
en van artikel 1832 Burgerlijk Wetboek argumenterend dat verweerster met de door haar 
verwezenlijkte  opbrengsten  overeenkomstig  dat  artikel  94  onderworpen  is  aan  de 
vennootschapsbelasting.

3. (…) 
4. Ten gronde.
4.1. Om het even welke vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen die 

regelmatig zijn opgericht, rechtspersoonlijkheid hebben, in België hun maatschappelijke 
zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben en zich met 
een exploitatie  of  met  verrichtingen  van  winstgevende aard  bezighouden,  zijn  aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen (artikel 94 W.I.B. 1964; artikelen 2 en 179 W.I.B. 
1992).  Vennootschappen,  verenigingen,  inrichtingen  of  instellingen  met 
rechtspersoonlijkheid  die  in  België  hun  maatschappelijke  zetel,  hun  voornaamste 
inrichting of hun zetel van bestuur of beheer en zich niet met exploitatie of verrichtingen 
van winstgevende aard bezighouden,  zijn aan de rechtspersonenbelasting onderworpen 
(artikel 136, 2° W.I.B. 1964; artikel 220, 3° W.I.B. 1992).

4.2.  Tussen  de  toepassing  van  de  vennootschapsbelasting  aan  de  ene  kant  en  de 
rechtspersonenbelasting aan de andere kant, wordt een scheidingslijn getrokken aan de 
hand  van  het  criterium  “zich  bezighouden  met  een  exploitatie  of  verrichtingen  van 
winstgevende aard”.

De  vraag  kan  worden  gesteld  of  het  wel  zinvol  is  om  in  het  geval  van  een 
handelsvennootschap  te  spreken  van  een  ‘beroepswerkzaamheid’  (P.  LAUWERS,  “Het 
begrip ‘beroepswerkzaamheid’ in de inkomstenbelastingen”,  T.F.R., nr. 109, mei 1992, 
117).

Indien het gaat om een handelsvennootschap, dan zullen alle verrichtingen van deze 
rechtspersoon  kaderen  in  haar  ‘beroepswerkzaamheid’.  De  handelsvennootschap  kan 
immers geen handelingen verrichten buiten haar beroepswerkzaamheid. Het heeft dan ook 
geen zin voor een dergelijke vennootschap de eis te stellen dat het moet gaan om een 
winstgevende  bezigheid.  De  vennootschapsbelasting  zal  verschuldigd  zijn  vanaf  het 
moment dat er een (winstgevende) verrichting plaatsvindt (I. CLAEYS BOÚÚAERT, Principes  
de l’imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, 30; D. DESCHRIJVER, Het 
fiscaal statuut van de V.Z.W., Fiscale monografieën, Ced-Samsom, 1982, 33).

Eenzelfde redenering kan gevolg worden voor de burgerlijke vennootschappen die de 
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.

Zowel voor de handelsvennootschappen als voor de burgerlijke vennootschappen met 
de vorm van een handelsvennootschap, geldt het winstoogmerk als een essentiële vereiste. 
Dit winstoogmerk wordt ingevolge het ten deze toepasselijk1 artikel 1832 Burgerlijk Wet-

1 Artikel 1832 B.W., zoals van toepassing voor de wijziging bij wet 13 april 1995. Ingevolge het 
nieuwe art. 1832 B.W. kan het winstoogmerk dat de vennootschap van de vereniging onderscheidt, 
niet enkel een rechtstreeks, maar ook een onrechtstreeks vermogensvoordeel behelzen. De vennoot-
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boek vooropgesteld bij het aangaan van een vennootschapscontract zodat voor iedere ver-
richting dit winstoogmerk geacht wordt aanwezig te zijn (K. GEENS, “De nietigheid bij de 
oprichting van een vennootschap”, T.P.R. 1990, p. 1675, nr. 4; P. LAUWERS, o.c., 118).

4.3.  Ook  volgens  de  vaste  rechtspraak  van  Uw  Hof  worden  de  eigenlijke 
vennootschappen  immers  geacht  uitsluitend  te  zijn  opgericht  om  een  winstgevende 
activiteit  uit  te  oefenen.  In  verscheidene arresten oordeelde Uw Hof ter  zake dat  een 
handelsvennootschap  met  rechtspersoonlijkheid  een  rechtspersoon  is  die  in  het  leven 
geroepen wordt om een winstgevend bedrijf uit te oefenen en niets kan bezitten dat voor 
dit  doeleinde  niet  bestemd  is;  dat  haar  vermogen,  ongeacht  de  oorsprong  ervan, 
noodzakelijk  een  bedrijfskarakter  heeft  en  dat  alles  wat  zij,  buiten  haar 
vennootschapskapitaal, heeft een bedrijfswinst is na aftrek van de lasten, zodat zij steeds 
aan de vennootschapsbelasting zijn  onderworpen (Cass.,  3  juni 1983,  F.J.F. 1983,  nr. 
84/4; Cass., 28 januari 1982, A.C. 1982, nr. 324; F.J.F. 1982/93; Cass., 28 januari 1969, 
A.C. 1969, 515; Cass., 13 juni 1967, A.C. 1967, 1256; Cass., 7 juni 1966, Bull. Bel. 1966, 
p. 1722, nr. 445; Pas. 1965, 1281; Cass., 17 maart 1964, Bull. Bel. 1964, p. 784, nr. 418; 
Cass., 4 juni 1963,  Pas. 1963, 1049; Cass., 20 februari 1962,  Pas. 1962, 706; Cass., 12 
april 1937, Pas. 1937, 106).

4.4. Verwijzend naar deze rechtspraak van Uw Hof gaan de fiscale auteurs ervan uit dat 
de hier besproken toepassingsvoorwaarde van de vennootschapsbelasting normaal geen 
problemen kan stellen wat betreft  de handelsvennootschappen en burgerlijke vennoot-
schappen met commerciële vorm2.

4.5. In een arrest van 9 september 1958 oordeelde Uw Hof inzake het fiscaal statuut 
van de patrimoniumvennootschap, de N.V. “Het Landhuis”, dat de maatschappelijke acti-
viteit van een burgerlijke vennootschap, die in de vorm van een naamloze vennootschap is 
opgericht en zich bezighoudt met het beheer van de onroerende goederen waarvan zij ei-

schap kan dus gericht zijn op de besparing van kosten of de vermijding van verliezen (cfr. K. GEENS, 
“De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, in De Nieuwe 
Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, nrs. 37 e.v.). 
2 P.  BEGHIN en K. FLAMANT,  Handboek vennootschapsbelasting 2001-2002, Antwerpen, Intersentia, 
2001, p. 31; C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting 2001. Een resultaatgerichte benade-
ring,  21;  CLAEYS BOÚÚAERT,  Principes de l’imposition des  sociétés  en  Belgique,  Brussel,  Larcier, 
1970, p.  30-31; L. DEKLERK e.a.,  Manuel pratique de l’impôt des sociétés (4e édition),  39-40; M. 
DENEF,  “De vennootschap met een sociaal oogmerk: algemeen juridisch kader en fiscaal statuut”, 
A.F.T. 1996, (153), 154; L.A. DENYS, “Fiscale kwalificatie van inkomsten uit verenigingen in het Bel-
gisch en internationaal fiscaal recht”, in  Liber Amicorum Prof. em. E. KRINGS, 959-1005; K. GEENS, 
“De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap”,  T.P.R. 1990, 1675; L. HINNEKENS, “Fiscale 
kwalificatievragen  in  verband  met  buitenlandse  commerciële  en  burgerlijke  vennootschappen en 
rechtspersonen met onroerend goed in België”, in Liber Amicorum JEAN-PIERRE LAGAE, Brussel, Ced. 
Samson, 1998, 361-386; PH. HINNEKENS, “Enkele aandachtspunten inzake de toepassing van de trans-
parantie in de Belgische fiscale praktijk”, T.F.R. 2000, (943), 946; P. LAUWERS, “Het begrip “beroeps-
werkzaamheid in de inkomstenbelastingen”, T.F.R. 1992, (95), 116-119; J. MALHERBE e.a., Droit fis-
cal. L’impôt des sociétés, Brussel, Larcier, 1997, p. 32, nr. 30; S. SABLON en S. LIEVENS, “De evolutie 
van het begrip “winstgevende werkzaamheden”,  A.F.T. 1983, 68-74; J.-C. SCHOLSEM, “La notion de 
bénéfice dans le contrat de société”, R.P.S. 1969, nr. 5509; G. SCHRANS, “Poging tot omschrijving van 
de onderneming als rechtssubject”, R.W. 1979-80, (2379), 2393; H. STULEMEYER, noot onder Gent, 28 
november 1996, A.F.T. 1997, (338), 340; S. VAN CROMBRUGGE,  Beginselen van de vennootschapsbe-
lasting, 1999, p. 21, nr. 16; S. VAN CROMBRUGGE, “Het toepassingsgebied van de rechtspersonenbelas-
ting”, (noot onder Antwerpen, 29 februari 1988), T.R.V. 1988, 294; S. VAN CROMBRUGGE, “NV onder 
rechtspersonenbelasting”,  Fiskoloog 2002, nr. 835/10-11; R. VAN DEN EECKHAUT, “Raakpunten ven-
nootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting”, in  Fiscaal praktijkboek ’95-’96, 277-304; D. VAN 
GERVEN, “Vennootschappen met sociaal oogmerk”, T.B.H. 1997, (352), 365; J. VAN HOUTTE, Beginse-
len  van  het  Belgisch  belastingrecht,  Gent-Leuven,  Story-Scientia,  1979,  218;  J.  WOUTERS en  M. 
DENEF, “Artikel 1832 B.W.”, in Vennootschapsrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer.
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genaar is, een winstgevende bezigheid uitmaakt. Bijgevolg maakte al wat de opbrengst 
was van het enig onroerend goed van deze vennootschap een opbrengst uit van haar maat-
schappelijke, dus haar bedrijfsactiviteit, waarop artikel 25, §1, 3° S.W.I.B. van toepassing 
was. Zelfs in een vennootschap waarvan het voorwerp van burgerlijke aard is en welke, 
zonder dit karakter te verliezen, de vorm van een handelsvennootschap ontleend heeft, is 
het rechtswezen dat zij uitmaakt uitsluitend tot stand gebracht met het oog op het uitoefe-
nen van een winstgevende bedrijfsactiviteit  (Cass.,  9  september  1958,  A.C. 1959,  11, 
J.D.F. 1959, 49, kritische noot DRION DU CHAPOIS).

Zo ook besliste het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 16 januari 1995 dat 
aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, een vennootschap die als maatschappelijk 
doel heeft  haar patrimonium, samengesteld uit  onroerende en roerende goederen zoals 
ingebracht  bij  haar  oprichting  of  verkregen  op  een  later  tijdstip,  te  beheren  en  alle 
bedrijvigheden te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden - 
zoals de aan- en verkoop van die goederen, het verhuren, het ruilen, het laten bouwen, het 
verbouwen, het onderhouden, het herstellen en het uitrusten ervan – en die van aard zijn 
het patrimonium te bevorderen (Antwerpen, 16 januari 1995, F.J.F., nr. 95/156; Zie ook, 
Gent, 4 oktober 1995, R.W. 1995-96, 1029; K. DE MOOR, Fiscale Rechtspraakoverzichten 
Inkomstenbelastingen 1980-1998, Boek 3, Deel IV: Vennootschapsbelasting, 16 en 17).

4.6.  Gelet  op de gevestigde rechtspraak en rechtsleer lijdt  het  m.i.  geen twijfel  dat 
patrimoniumvennootschappen  aan  de  vennootschapsbelasting  en  niet  aan  de 
rechtspersonenbelasting onderworpen zijn “aangezien ze zich per definitie bezighouden 
met  winstgevende  bezigheden,  meer  bepaald  het  productief  beheer  van  roerende  en 
onroerende goederen” (PH. BONTE, Patrimoniumvennootschappen, p. 107, nr. 121). 

4.7. Bepaalde rechtsleer neemt een afwijkend standpunt in waar gesteld wordt dat ook 
voor fiscale doeleinden de werkelijke aard van de vennootschap niet afhangt van de vorm 
waarin ze is opgericht, maar van het voorwerp van haar werkzaamheden zoals deze blijkt 
uit haar statuten. Bijgevolg zou een rechtspersoon die is opgericht in de juridische vorm 
van een handelsvennootschap,  maar  waarvan de statuten noch de werkelijke  activiteit 
wijzen op de exploitatie van een onderneming of van verrichtingen van winstgevende 
aard,  niet  aan  de  vennootschapsbelasting  maar  aan  de  rechtspersonenbelasting 
onderworpen zijn (L. DE KLERCK,  e.a.,  Manuel pratique d’impôt des sociétés,  39-40; L. 
HINNEKENS,  “Fiscale  kwalificatievragen  in  verband  met  buitenlandse  commerciële  en 
burgerlijke vennootschappen en rechtspersonen met onroerend goed in België”, in Liber 
Amicorum  JEAN-PIERRE LAGAE,  Ced.Samson,  1998,  367);  PH.  HINNEKENS,  “Enkele 
aandachtspunten  inzake  de  toepassing  van  de  transparantie  in  de  Belgische  fiscale 
praktijk”, T.F.R. 2000, 9-11).

Deze auteurs verwijzen naar een arrest van Uw Hof van 12 september 1977 inzake een 
onderlinge verzekeringsvereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap, welke 
het  bedrag  van  de  ristorno’s  op  premies  betaald  door  de  vennoten  niet  aan  hen 
terugbetaalde, maar stortte in een zgn. voorbehoudingsfonds om aan de leden dekking te 
verlenen  in  geval  van  onvoorziene  zware  rampen.  Krachtens  haar  statuten  kon  deze 
vereniging  de  baten  uit  het  beleggen  van  de  gestorte  premies  en  ook  van  het 
voorbehoudingsfonds zich zelfs niet voorlopig toeëigenen. De baten kwamen de vennoten 
toe in verhouding tot hun aandelen. Een dergelijke coöperatieve vennootschap houdt zich 
volgens  bedoeld  arrest  niet  bezig  met  een  exploitatie  of  met  verrichtingen  van 
winstgevende aard (Cass., 12 september 1977, A.C. 1978, 44). 

In zijn noot onder het thans bestreden arrest stelt DESCHRIJVER m.i. terecht dat bedoeld 
cassatiearrest niet de doorslag kan geven. In dit bijzonder geval kon de vereniging ten 
aanzien van de belegde vermogensbestanddelen als zodanig geen eigendomsrechten laten 
gelden,  wat  uiteraard  wel  het  geval  is  bij  de  klassieke  patrimoniumvennootschappen 
(“Patrimoniumvennootschappen:  geen  rechtspersonenbelasting”,  noot  onder  Gent,  29 
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januari 2002, T.F.R. 2002, (816), 819)).
Bedoelde rechtspraak kan inderdaad niet richtinggevend zijn bij de beoordeling van de 

thans  aan  Uw  Hof  gestelde  rechtsvraag,  gelet  op  het  zeer  specifiek  statuut  van  de 
onderlinge  verzekeringsverenigingen  dat  noopt  tot  een  aangepaste  fiscale  behandeling 
(cfr.  Com.  I.B.  1992,  nr.  179/33).  In  deze  context  moet  opgemerkt  worden  dat  de 
onderlinge  verzekeringsmaatschappijen  in  beginsel  verenigingen  zijn  die  geen 
winstoogmerk nastreven en geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met 
verrichtingen van winstgevende aard, en ook geen dividenden kunnen uitkeren (zie nader 
H. STULEMEYER, “bespreking van Gent, 28 november 1996”,  A.F.T. 1997, (338), 340; Cl. 
CHEVALIER,  Vademecum Vennootschapsbelasting,  Larcier, p. 22, die een aparte afdeling 
wijdt  aan  het  fiscaal  statuut  van  de  Onderlinge  verzekeringsverenigingen  opgericht 
overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 11 juni 1874).

Citeren wij in dit verband nog het antwoord op een parlementaire vraag waarin gesteld 
werd  dat  een  onder  de  vorm van  een  handelsvennootschap  opgerichte  rechtspersoon 
steeds aan de vennootschapsbelasting onderworpen is wanneer ze dividenden uitkeert (Vr. 
nr. 248, VANSTEENKISTE, Vr. en Antw. Kamer 1983-84, 17 april 1984, 2362; Bull. Bel. 1984, 
nr. 631, 2225).

4.8.  Abstractie  gemaakt  van  het  sui  generis  statuut  van  de  onderlinge 
verzekeringsverenigingen, “lijkt (de opvatting dat een rechtspersoon die is opgericht in de 
juridische  vorm  van  een  handelsvennootschap,  maar  waarvan  de  statuten  noch  de 
werkelijke activiteit wijzen op de exploitatie van een onderneming of op verrichtingen 
van  winstgevende  aard,  niet  aan  de  vennootschapsbelasting  maar  aan  de 
rechtspersonenbelasting is  onderworpen) juridisch moeilijk  te verantwoorden” (S.  VAN 
CROMBRUGGE, Beginselen van de vennootschapsbelasting, Vijfde uitgave, 1999, 21-22).

Uit  het voorgaande volgt  dat het  bestreden arrest  uit  de soeverein gedane feitelijke 
vaststellingen,  dat  de  daadwerkelijke  activiteit  van  de voormalige  N.V.  MELIMMO zich 
beperkt tot het louter beheer van het onroerend patrimonium van de vennootschap in het 
kader waarvan de opbrengsten ervan uitgekeerd worden onder de vorm van dividenden of 
tantièmes,  en  dat  deze  vennootschap  zich  helemaal  niet  bezighoudt  met  het  ter 
beschikking  stellen  van  goederen  of  diensten  aan  derden,  niet  wettig  heeft  kunnen 
afleiden  dat  bedoelde  vennootschap  zich  niet  bezighield  met  een  exploitatie  of  met 
verrichtingen van winstgevende aard in de zin van artikel 94 W.I.B. 1964, en om die 
reden belastbaar is in de rechtspersonenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting.

De grief komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. F.02.0036.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 20, 1°, 21, 1° en 94 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hier-
na afgekort W.I.B.) zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1983 t.e.m. 1989;

- artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 212 Wetboek van Koophandel Titel IX Handelsvennootschappen;
- voor zover als nodig, de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 256 WIB betreffende de aanslagen gevestigd voor de aanslagjaren 1984 en 

1989.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben overwogen dat volgens de bepalingen van artikel 4 van de statuten van 

(Melimmo NV) haar statutair doel beperkt is tot het louter beheer van haar patrimonium, 
dat het feit dat volgens dit statutair doel (Melimmo NV) handelingen mag stellen met het 
oog op opbrengst van haar goederen op zich niet inhoudt dat (Melimmo NV) het kader 
van het beheer te buiten gaat, dat het beheer van een patrimonium niet alleen de instand-
houding ervan inhoudt doch ook dat de nodige handelingen worden gesteld opdat het 
vruchten zou opbrengen, dat dergelijke opbrengst onder meer kan bestaan uit het innen 
van (desgevallend geïndexeerde) huur, dat het feit dat deze opbrengsten uitgekeerd wor-
den onder de vorm van dividenden of tantièmes of dat deze opbrengsten van (Melimmo 
NV) winsten worden genoemd ook niet inhoudt dat (Melimmo NV) meer doet dan haar 
patrimonium beheren, dat de benaming die men eraan geeft de werkelijke aard van de op-
brengsten niet vermag te wijzigen, dat uit niets blijkt dat de werkelijke activiteit van (Me-
limmo NV) niet zou overeenstemmen met wat als haar maatschappelijk doel is bepaald. 

Het bestreden arrest  beslist  dat,  in acht genomen hetgeen voorafgaat,  niet  blijkt  dat 
(Melimmo NV) zich bezighoudt met een exploitatie, dat dit niet alleen door de Admini-
stratie niet voorgehouden wordt, maar dat ook uit geen enkel gegeven kan worden afge-
leid dat (Melimmo NV) goederen of diensten ter beschikking van een cliënteel stelt, dat 
evenmin blijkt dat, in acht genomen hetgeen voorafgaat, (Melimmo NV) zich bezighoudt 
met verrichtingen van winstgevende aard, maar haar activiteit beperkt is tot het beheer 
van haar goederen, dat niet tot een ander besluit leidt het feit dat (Melimmo NV), zijnde 
een handelsvennootschap, inbreng deed van onroerende goederen die zij voorheen tot de 
uitoefening van haar activiteiten aanwendde en dat zij tevens aandeelhoudster is in (Me-
limmo NV), dat dit immers op zich niet impliceert dat (Melimmo NV) zelf zich bezig-
houdt met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard, dat aldus (Melimmo 
NV) belastbaar is in de rechtspersonenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting.

Grieven
Zo voor de kwestieuze jaren overeenkomstig artikel 212 van het Wetboek van Koop-

handel Titel IX Handelsvennootschappen (thans opgeheven maar gedeeltelijk hernomen 
in artikel 3 van het Wetboek van Vennootschappen) de vennootschappen waarvan het 
doel burgerlijk is de rechtsvorm van een handelsvennootschap kunnen aannemen zonder 
hun burgerlijke aard te verliezen, dit niet weg neemt dat overeenkomstig artikel 1832 van 
het Burgerlijk Wetboek (thans gedeeltelijk hernomen in artikel 1 van het Wetboek van 
Vennootschappen) deze vennootschappen zich tot doel stellen aan de vennoten een recht-
streeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Het arrest dat concludeert dat volgens de bepalingen van artikel 4 van de statuten van 
(Melimmo NV) haar doel beperkt is tot het louter beheer van haar patrimonium en dat uit 
niets blijkt dat haar werkelijke activiteit niet zou overeenstemmen met wat als haar maat-
schappelijk doel is bepaald, vermag hieruit niet te besluiten dat niet blijkt dat (Melimmo 
NV) zich bezighoudt met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard, aange-
zien een burgerlijke vennootschap, die zonder haar burgerlijk doel te verliezen de vorm 
van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, uitsluitend is opgericht om een winst-
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gevende beroepswerkzaamheid uit te oefenen.
De opbrengsten die verweerster aldus verwezenlijkt worden beoogd in de artikelen 20, 

1° en 21, 1° W.I.B. en aangezien (Melimmo NV) rechtspersoonlijkheid heeft, is zij met de 
door haar verwezenlijkte opbrengsten overeenkomstig artikel 94 W.I.B. onderworpen aan 
de vennootschapsbelasting.

Door te beslissen dat (Melimmo NV) onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting 
en de herberekening van de aanslagen gevestigd in de vennootschapsbelasting voor de 
aanslagjaren 1983, 1985, 1986, 1987 en 1988 te bevelen en de teruggave te bevelen van 
het eventueel teveel geïnde meer de moratoriuminteresten behoudens op de belastingver-
hogingen, schendt het bestreden arrest aldus de artikelen 20, 1°, 21, 1° en 94 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen alsook artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek en ar-
tikel 212 van het Wetboek van Koophandel Titel IX Handelsvennootschappen en voor zo-
ver als nodig de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat ten aanzien van de aanslagjaren 1984 

en 1989 de aanslagen van ambtswege werden gevestigd bij gebrek aan regelmatige aan-
gifte omdat (Melimmo NV) in cassatie een aangifteformulier in de vennootschapsbelas-
ting indiende maar aangepast had aan de rechtspersonenbelasting, beslist dat de Admini-
stratie op deze grond niet vermocht een aanslag van ambtswege te vestigen gezien (Me-
limmo NV), in acht genomen hetgeen hoger werd uiteengezet, belastbaar is in de rechts-
personenbelasting zodat die aanslagen dienen vernietigd te worden.

Grieven
Nu zoals uit het eerste middel blijkt dat (Melimmo NV) onderworpen is aan de ven-

nootschapsbelasting moest zij voor de kwestieuze aanslagjaren een aangifte in de ven-
nootschapsbelasting indienen en door dit niet te doen valt zij onder de toepassing van arti-
kel 256, eerste lid, eerste gedachtenstreepje WIB.

Hieruit volgt dat, door de aanslagen gevestigd in de vennootschapsbelasting voor de 
aanslagjaren 1984 en 1989 te vernietigen en de teruggave te bevelen van het eventueel te-
veel geïnde meer de moratoriuminteresten behoudens op de belastingverhogingen, het be-
streden arrest artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 94, eerste lid van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1964), aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, de 
vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen die rechtspersoon-
lijkheid bezitten, in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrich-
ting of hun zetel van bestuur of beheer hebben en zich met een exploitatie of met 
verrichtingen van winstgevende aard bezighouden;

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 1832 van het Bur-
gerlijk Wetboek, het winstoogmerk een essentiële vereiste uitmaakt van het ven-
nootschapscontract, zowel voor de handelsvennootschappen als voor de burger-
lijke vennootschappen met handelsvorm;

Dat de handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen die de rechts-
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, geacht worden te zijn 
opgericht met het oog op het uitoefenen van een winstgevende activiteit;
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Dat meer bepaald een burgerlijke vennootschap, opgericht in de vorm van een 
handelsvennootschap,  die  als maatschappelijk  doel  heeft  het  beheer  van vast-
goed, zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezig-
houdt;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. volgens artikel 4 van de statuten van Melimmo NV van verweerders het sta-

tutaire doel van deze naamloze vennootschap beperkt is tot het louter beheer van 
haar patrimonium;

2. de omstandigheid dat Melimmo NV handelingen mag stellen met het oog op 
de opbrengst van haar goederen op zich niet inhoudt dat zij het kader van het be-
heer te buiten gaat;

3. de omstandigheid dat deze opbrengsten uitgekeerd worden onder de vorm 
van dividenden en tantièmes of dat deze opbrengsten van Melimmo NV winsten 
worden genoemd ook niet inhoudt dat zij meer doet dan haar patrimonium behe-
ren;

4. uit niets blijkt dat de werkelijke activiteit van Melimmo NV niet zou over-
eenstemmen met wat als haar maatschappelijk doel is bepaald;

Dat appèlrechters op grond van die vaststellingen niet wettig hebben kunnen 
oordelen dat "niet blijkt (Melimmo NV) zich bezighoudt met verrichtingen van 
winstgevende aard" en dat "(NV Melimmo) belastbaar is in de rechtspersonenbe-
lasting";

Dat het middel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de fiscale voorziening 

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen;

20 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Wouters.

Nr. 288

1° KAMER - 20 mei 2005

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
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BEROEP - NIETIG VERKLAARDE AANSLAG - GEEN VERJARING - NIEUWE AANSLAG - 
VOORHEFFINGEN EN VOORAFBETALINGEN - BEHOUD DOOR HET BESTUUR.

Wanneer het hof van beroep aanneemt dat de betwiste aanslag om een andere reden dan  
verjaring nietig is en aldus het bestaan en het bedrag van de eventuele belastingschuld  
niet  kan  vaststellen,  en  impliciet  aanneemt  dat  de  betaalde  voorafbetalingen  en  de  
onroerende voorheffing zullen kunnen worden verrekend bij het vestigen van een nieuwe  
aanslag, kan dit hof geen terugbetaling bevelen van de ingehouden voorafbetalingen en 
de betaalde onroerende voorheffing1. (Art. 260 W.I.B. 1964; thans art. 355 W.I.B. 1992)

(R. T. de BELGISCHE STAAT-Minister van Financiën)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Ten name van de inmiddels overleden ouders van eiseres in cassatie werd over het 

aanslagjaar  1991  een aanslag gevestigd  in  de  belasting op  de niet-verblijfhouders  ten 
bedrage van 185.263 BEF.

Deze aanslag wordt  vervolgens bij  directoriale  beslissing vernietigd wegens niet  in 
achtname van de wijzigingsprocedure neergelegd in artikel 251 W.I.B. 1964 (thans art. 
346 W.I.B. 1992). De beslissing tot ontheffing van het ingekohierde bedrag vermeldt dat 
een vervangende aanslag zal gevestigd worden bij toepassing van artikel 260 W.I.B. 1964 
(art. 355 W.I.B. 1992).

De onroerende voorheffing (22.983 BEF) en de voorafbetalingen (400.000 BEF) met 
betrekking  tot  de  aanvankelijke  aanslag  werden  verrekend  bij  de  inkohiering  van  de 
vervangende aanslag in 1994.

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelt  in het thans bestreden arrest  dat het in de 
gegeven omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert de teruggave te bevelen van de 
voorafbetalingen  en  de  onroerende  voorheffing,  terwijl  het  evenmin  vermag 
moratoriumintresten toe te kennen op grond van artikel 308 van het W.I.B. 1964, nu er ten 
deze van “terugbetaling van belastingen” geen sprake is.

2.  In  het  enig  middel  tot  cassatie  voert  eiseres  onder  meer  schending  aan  van  de 
artikelen 266 en 211, §1 en 2 van het W.I.B. 1964 stellende dat nu in casu de bestreden 
aanslag werd vernietigd wegens het  niet-verzenden van een bericht  van wijziging,  de 
appelrechters niet vermochten te oordelen dat de Administratie gerechtigd was de geïnde 
bedragen te behouden. Voorts verwijt eiseres de appelrechters artikel 308 W.I.B. 1964 te 
hebben  geschonden  “door  te  oordelen  dat  geen  teruggave  kan  worden  bevolen  en 
dientengevolge geen moratoriumintresten kunnen worden toegekend”.

(…)
Artikel  260  van  het  W.I.B.  1964  (art.  355  W.I.B.  1992)  bepaalt  dat  wanneer  een 

aanslag nietig verklaard is omdat hij niet gevestigd werd overeenkomstig een wettelijke 
regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie, zelfs 
wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name 
van  dezelfde  belastingschuldige,  op grond  van  dezelfde  belastingelementen of  op een 
gedeelte ervan, binnen een bepaalde termijn een nieuwe aanslag kan vestigen.

Krachtens  de  vaste  rechtspraak  van  Uw  Hof  legt  artikel  260  W.I.B.  1964  de 
administratie de verplichting op een niet met toepassing van een verjaringsregel nietig 
verklaarde aanslag te vervangen door een nieuwe aanslag, vermits het de administratie der 
directe belastingen niet vrijstaat van de invordering van een belasting af te zien (Cass., 4 
december 1987, F.J.F., nr. 88/191; Cass., 5 september 1967, Pas. 1968, I, 22).

In  een arrest  van 4 december  1987 oordeelde Uw Hof dat  het  hof  van beroep het 
bestaan en het bedrag van de belastingschuld slechts vermag vast  te stellen en uit  die 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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vaststelling eventueel  teruggave van de gestorte  bedrijfsvoorheffing slechts  vermag te 
bevelen,  voor  zover  de  rechters  aannemen  dat  de  litigieuze  aanslag  als  titel, 
overeenkomstig de wettelijke vormen, regelmatig is tot stand gekomen. Wanneer het hof 
van beroep vaststelt dat de titel nietig is wegens schending van een procedurevorm zoals 
het niet versturen van een bericht van wijziging, is dit hof niet gerechtigd het bestaan en 
het bedrag van de belastingschuld vast te stellen en de eruit volgende teruggave van de 
gestorte bedrijfsvoorheffing te bevelen (Cass., 4 december 1987, F.J.F., nr. 88/191).

Volgens deze rechtspraak is de administratie in dit geval gerechtigd, in afwachting van 
de vestiging van deze vervangende aanslag, de betaalde voorheffingen in te houden (Zie 
ook o.m. Antwerpen, 15 december 1992, F.J.F., nr. 93/171; Gent, 8 december 1987, Bull.  
Bel.; Brussel, 16 februari 1988, F.J.F., nr. 89/109; Luik, 6 januari 1993, F.J.F., nr. 94/15; 
Luik, 12 mei 1993, J.D.F., 1993, 246; Luik, 26 februari 1997, F.J.F., nr. 97/204).

In een arrest van 19 februari 1998 overwoog Uw Hof voorts dat art. 355 W.I.B. 1992 
het  bestuur  toelaat  een  niet  met  toepassing  van  een  verjaringsregel  nietig  verklaarde 
aanslag te vervangen door een nieuwe aanslag en dat uit het voorgaande niet volgt dat het 
hof van beroep, wanneer het aanneemt dat de aanslag niet regelmatig is totstandgekomen 
en  derhalve  geen  uitspraak  kan  doen  over  het  bestaan  en  het  bedrag  van  de 
belastingschuld, moet beslissen dat de gestorte voorheffingen of voorafbetalingen door 
het bestuur behouden worden als een voorschot op een nieuwe eventuele aanslag (Cass., 
19 februari 1998, A.C. 1998, nr. 101; M. LOOCKX, Noot onder Cass., 16 april 1999, T.F.R. 
170 – oktober 1999, 820). 

In  een  arrest  van  16  april  1999  bevestigde  Uw  Hof  haar  traditionele  rechtspraak 
stellende  dat  art.  260  W.I.B.  1964  het  bestuur  de  verplichting  oplegt  een  niet  met 
toepassing van een regel van prescriptie nietig verklaarde aanslag te vervangen door een 
nieuwe aanslag. Daaruit volgt dat wanneer het hof van beroep aanneemt dat de litigieuze 
aanslag om een andere reden dan prescriptie nietig is en aldus het bestaan en het bedrag 
van de eventuele  belastingschuld niet  kan vaststellen,  maar  aanneemt dat  de betaalde 
bedrijfsvoorheffing zal kunnen verrekend worden bij het vestigen van een vervangende 
aanslag, dit Hof geen terugbetaling kan bevelen van de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
(Cass., 16 april 1999, A.C. 1999, nr. 216).

In dat arrest overwoog Uw Hof “voorts dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens 
welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan artikel 211, §2 
van  het  W.I.B.  1964  onderliggende  beginsel,  volgt  dat  de  Belgische  Staat  die 
bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die niet kan worden verrekend met enige belasting, 
tot teruggave ervan moet worden veroordeeld”.

Dezelfde  redenering  kan  ten  deze  worden  aangehouden  wat  de  gestorte 
voorafbetalingen betreft nu artikel 211, §2 W.I.B. 1964 uitdrukkelijk verwijst naar de in 
de artikelen 89 tot 91 en 93bis W.I.B. 1964 bedoelde voorafbetalingen.

Uw Hof  oordeelde  in  een  arrest  van  26  juni  1998  dat  deze  wetsbepaling  niet  van 
toepassing kan zijn op de onroerende voorheffing (Cass., 26 juni 1998, T.F.R. 1999, 132). 
Dit arrest laat er evenwel geen twijfel over bestaan dat bij gebrek aan inkohiering het 
verrekenbare gedeelte van de onroerende voorheffing moet terugbetaald worden (Zie T. 
WUSTENBERGHS,  “Verrekenbare  onroerende  voorheffing:  de  terugvordering  lijkt  nog 
mogelijk: Ius vigilantibus”, T.F.R. 1999, 262-270). In een arrest van 12 oktober 1989 had 
Uw Hof reeds eenzelfde standpunt ingenomen (Cass., 12 oktober 1989,  R.W. 1989-90, 
nr. 25 – 17 februari 1990, 922; A.F.T. 1990, 246, met noot DE SCHRIJVER).

De appelrechters oordeelden dan ook terecht dat “in de mate dat de aanslag nietig is en 
dat het bedrag van de eventuele belastingschuld niet kan vastgesteld worden, terwijl wordt 
aangenomen  dat  de  voorafbetalingen  en  de  onroerende  voorheffing  zullen  kunnen 
verrekend worden bij het vestigen van de vervangende aanslag, het Hof van beroep de 
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teruggave niet kan bevelen van de voorafbetalingen en de onroerende voorheffing.”
Het middel faalt naar recht waar het ervan uitgaat dat het hof van beroep, wanneer het 

aanneemt dat een aanslag niet regelmatig is totstandgekomen en derhalve geen uitspraak 
kan doen over het bestaan en het bedrag van de belastingschuld, teruggave moet bevelen 
van de gestorte voorheffingen en voorafbetalingen.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 308 van het W.I.B. (1964), is het 
niet ontvankelijk nu het geen zelfstandige grief formuleert doch volkomen afgeleid is uit 
de onder het middel tevergeefs aangevoerde schending van de artikelen 211 en 260 van 
het W.I.B. 1964.

Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. F.02.0061.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 186, 203, 211, §1 en §2, 260, 266 en 308 van het Wetboek van Inkom-

stenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1991, thans bekend als de arti-
kelen 276, 296, 304, 355, 365 en 418 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de voorziening ontvankelijk doch ongegrond, na te heb-

ben vastgesteld dat de onroerende voorheffing (22.983 BEF - 569.73 euro) en voorafbeta-
lingen (400.000 BEF - 9.915,74 euro) werden aangerekend bij inkohiering van de bestre-
den aanslag op 16 april 1992; dat kwestieuze aanslag door de aangevochten directoriale 
beslissing van 12 april 1994 werd vernietigd wegens het niet-verzenden van een bericht 
van wijziging; dat deze beslissing meldt dat een vervangende aanslag zal worden geves-
tigd bij toepassing van artikel 355 W.I.B. 1992 (artikel 260 W.I.B. 1964); dat de onroe-
rende voorheffing (22.983 BEF - 569.76 euro) en de voorafbetalingen (400.000 BEF - 
9.915,74 euro) met betrekking tot de kwestieuze aanslag werden aangerekend bij inkohie-
ring van de vervangende aanslag; dat verzoekster tegen de vervangende aanslag op 14 
juni 1994 bezwaar heeft ingediend, dat evenwel over dit bezwaar nog geen uitspraak werd 
gedaan.

(Eiseres) werpt op dat de directeur op 12 april 1994 de terugbetaling van de onterecht 
ingehouden sommen had dienen te bevelen, vermeerderd met de moratoriumintresten zo-
als voorzien in artikel 30 W.I.B. 1964 ( artikel 418 W.I.B. 1992); dat de Administratie te-
genwerpt dat geen moratoriumintresten verschuldigd zijn omdat zij op het ogenblik van 
de vernietiging van de oorspronkelijke betwiste aanslag van plan was - en trouwens ver-
plicht was om het gelijkheidsbeginsel tussen de belastingplichtigen te eerbiedigen - artikel 
260 W.I.B. 1964 (artikel 355 W.I.B. 1992) toe te passen en een vervangende aanslag te 
vestigen waarop zij de 422.983 BEF (10.485,47 euro) wilde aanrekenen en effectief aan-
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gerekend heeft.
Het bestreden arrest  verklaart  de vordering van eiseres ongegrond op grond van de 

overweging dat artikel 260 W.I.B. 1964 (artikel 355 W.I.B. 1992) de Administratie de 
verplichting oplegt een niet met toepassing van een regel van prescriptie nietig verklaarde 
aanslag te vervangen door een nieuwe vervangende aanslag; dat in de mate de aanslag 
nietig is en dat het bedrag van de eventuele belastingschuld niet kan worden vastgesteld, 
terwijl wordt aangenomen dat de voorafbetalingen en de onroerende voorheffing zullen 
kunnen worden verrekend bij het vestigen van de vervangende aanslag, het hof van be-
roep de teruggave niet kan bevelen van de voorafbetalingen en de onroerende voorhef-
fing; dat gezien artikel 308 W.I.B. 1964 (artikel 418 W.I.B. 1992) bepaalt dat "bij terug-
betaling van belastingen worden moratoriumintresten toegekend ..." en er terzake van te-
rugbetaling geen sprake kan zijn, het hof (van beroep) geen moratoriumintresten mag toe-
kennen.

Grieven
Artikel 266 W.I.B. 1964 bepaalt dat "... de belasting der niet-verblijfhouders wordt op-

genomen in de jaarlijkse of bijzondere kohieren ...". De belastingschuld inzake directe be-
lastingen ontstaat weliswaar uit de Financiewet, doch wordt slechts definitief verschul-
digd doordat zij binnen de wettelijke bepaalde termijn wordt ingekohierd. De belasting 
der niet-verblijfhouders wordt niet gevestigd door de inning van voorheffingen en vooraf-
betalingen, doch wel door de in artikel 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1964 voorgeschreven inkohiering.

Tevens dient rekening te worden gehouden met artikel 211, §1 en 2 W.I.B. 1964 waar-
bij wordt bepaald dat een aanslag in de belasting ondermeer der niet-verblijfhouders niet 
ten kohiere wordt gebracht wanneer hij, na verrekening van de voorheffingen, voorafbeta-
lingen en andere bestanddelen geen 100 BEF bedraagt, terwijl het overschot van vooraf-
betalingen en roerende voorheffing na verrekening wordt  teruggegeven indien het  ten 
minste 100 BEF bedraagt.

Nu in casu de bestreden aanslag werd vernietigd wegens schending van artikel 267 
W.I.B. 1964 (niet-verzenden van een bericht van wijziging), kan het hof van beroep niet 
zonder schending van de artikelen 266 en 211, §1 en 2 W.I.B. 1964 beslissen dat de Ad-
ministratie gerechtigd was de geïnde bedragen te behouden.

Evenmin kan uit artikel 260 W.I.B. 1964, dat de Administratie toelaat een niet met toe-
passing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag te vervangen door een nieuwe 
aanslag, worden afgeleid dat het hof van beroep, wanneer het aanneemt dat een aanslag 
niet regelmatig is tot stand gekomen en derhalve geen uitspraak kan doen over het bestaan 
en het bedrag van de belastingschuld, moet beslissen dat de gestorte voorheffingen en 
voorafbetalingen door het bestuur mogen worden behouden als voorschot op een nieuwe 
eventuele aanslag. 

Hieruit volgt dat door aldus te oordelen, het hof van beroep de bepalingen van artikel 
260 W.I.B. 1964 schendt.

Door te oordelen dat geen teruggave kan worden bevolen en dientengevolge geen mo-
ratoriumintresten toe te kennen, schendt het hof van beroep de bepalingen van artikel 308 
W.I.B. 1964. De door het bestuur zonder geldig kohier ingehouden bedragen werden im-
mers oorspronkelijk verrekend met een belastingaanslag, zodat zij zelf vanaf die verreke-
ning de aard van belasting verkregen. Wanneer achteraf blijkt dat het bestuur niet beschikt 
over geldige titel, moet de terugbetaling worden bevolen van de ten onrechte geïnde be-
dragen, te verhogen met moratoriumintresten.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel niet preciseert op welke manier het arrest de arti-
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kelen 186 en 203 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende verder dat wanneer een aanslag wordt vernietigd om een andere 

reden dan verjaring, artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) de Administratie de verplichting oplegt een subsidiaire aanslag te vesti-
gen ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond van dezelfde belas-
tingselementen of een gedeelte ervan, hetzij binnen drie maanden te rekenen van 
de datum waarop de beslissing van de directeur niet meer vatbaar is voor een 
voorziening bij het hof van beroep, hetzij binnen zes maanden te rekenen van de 
datum waarop de beslissing van het hof van beroep niet meer vatbaar is voor cas-
satieberoep;

Dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens hetwelk geen belasting kan wor-
den ingevoerd dan door een wet, en uit het aan artikel 211, §2 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel, volgt dat de Belgi-
sche Staat die voorafbetalingen heeft ontvangen die niet kunnen worden verre-
kend met enige belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld; dat uit 
het fiscale legaliteitsbeginsel vervat in de voornoemde grondwetsbepaling even-
eens voortvloeit dat de Administratie tot teruggave van het verrekenbare gedeelte 
van de onroerende voorheffing verplicht is wanneer ten name van de belasting-
plichtige geen aanslag werd ingekohierd;

Dat hieruit volgt dat wanneer het hof van beroep aanneemt dat de betwiste 
aanslag om een andere reden dan verjaring nietig is en aldus het bestaan en het 
bedrag van de eventuele belastingschuld niet kan vaststellen, en impliciet aan-
neemt  dat  de  betaalde  voorafbetalingen  en  de  onroerende  voorheffing  zullen 
kunnen worden verrekend bij het vestigen van een subsidiaire aanslag, dit hof 
geen terugbetaling kan bevelen van de ingehouden voorafbetalingen en de be-
taalde onroerende voorheffing;

Overwegende dat het  middel ervan uitgaat dat  het hof van beroep dat aan-
neemt dat de betwiste aanslag nietig is wegens het niet-verzenden van een be-
richt van wijziging en dat aanneemt dat de voorafbetalingen en de onroerende 
voorheffing zullen kunnen worden verrekend bij het vestigen van de subsidiaire 
aanslag,  niettemin  teruggave  moet  bevelen  van de  betaalde  voorheffingen en 
voorafbetalingen;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 

308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), afgeleid is uit de ver-
geefs aangevoerde schending van de artikelen 211 en 260 van voornoemd wet-
boek;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.



Nr. 288 - 20.5.05 HOF VAN CASSATIE 1095 

20 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. A. Baekelandt, Antwerpen.

Nr. 289

3° KAMER - 23 mei 2005

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - VERVOERDERS VAN 
GOEDEREN - BEGRIP - BLOTE EIGENAAR.

Art.  3,  5°  K.B.  28  nov.  1969,  bepaalt  de  voorwaarden  waaronder  de  vervoerders  van  
goederen onderworpen zijn  aan de sociale zekerheid van de werknemers;  een blote 
eigenaar  is  een  eigenaar  in  de  zin  van  die  bepaling1.  (Art.  2,  §1,  1°  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 5° K.B. 28 nov. 1969; Art. 578 B.W.)

(R.S.Z. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0137.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 juli 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- 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;
- artikel 3, 5°, (zoals gewijzigd bij artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 15 juni 

1970), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders;

- artikel 578 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het vonnis dat gewezen is op 4 september 2001 door de Arbeids-

rechtbank te D., verwerpt het arrest de rechtsvordering van eiser, die ertoe strekte te doen 
zeggen dat de drie zonen van verweerster, D., M. en E. B., die voor haar transport van 
goederen verrichten in de onderneming " Transports Botton ", onderworpen waren aan de 
sociale zekerheid voor werknemers krachtens artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, op grond:

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 289.
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"Dat het openbaar ministerie in het advies vóór het arrest van 9 december 2002 van het 
Hof van Cassatie erop wijst dat, zijns inziens, de tekst van artikel 3, 5°, waarin de voor-
waarden worden vastgesteld waaronder de vervoerders van goederen onderworpen zijn 
aan de sociale zekerheid voor werknemers, niet bepaalt dat de 'exploitant van de onderne-
ming', die, nog steeds volgens het openbaar ministerie, niet de onderneming is, onderwor-
pen is aan de sociale zekerheid voor werknemers;

Dat, in feite, enkel de vraag rijst of de drie zonen van (verweerster), wanneer zij ge-
bruik maken van de voertuigen van de onderneming die zij, samen met hun moeder en 
hun drie zusters, van hun vader hebben geërfd, al dan niet beschouwd moeten worden als 
'exploitanten' van die onderneming, dan wel of (verweerster), aangezien zij over een vier-
de van die nalatenschap in volle eigendom beschikt en geniet van een vruchtgebruik met 
betrekking tot drie vierde van die nalatenschap, waarvan haar kinderen de blote eigenaars 
zijn, de enige 'exploitante' ervan is;

Dat artikel 578 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 'vruchtgebruik het recht is om 
van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eige-
naar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden';

Dat, te dezen, de kinderen van (verweerster), in de zin van die bepaling, eigenaar zijn 
van de goederen waarvan zij, in haar hoedanigheid van (vruchtgebruiker), het genot heeft;

Dat de drie zonen in het kader van hun activiteit en van de onverdeeldheid die zij, in 
onderlinge overeenstemming en met het oog op het voortbestaan van hun onderneming, 
beslist hebben in stand te houden, in de hoedanigheid van exploitant van die onderneming 
handelen  en bijgevolg niet  onderworpen kunnen worden  aan  de  sociale  zekerheid op 
grond van artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969;

Dat, daarenboven, de voorwaarden waaronder zij hun activiteit binnen hun familiale 
onderneming uitoefenen, geenszins passen binnen de doelstellingen die de wetgever be-
oogt, voor wie de uitbreiding bepaald in artikel 2, §1 van de wet van 27 juni 1969, betrek-
king heeft op personen die, onder het mom van een louter schijnbare of theoretische zelf-
standigheid, op een onrechtvaardige wijze worden onttrokken aan het stelsel van de socia-
le zekerheid, terwijl zij in feite dezelfde arbeidsprestaties leveren als werknemers".

Grieven
Uit het proces-verbaal van 14 januari 1999 van de sociale inspectie, waarnaar het arrest 

verwijst, volgt dat D., M. en E. B. vervoer van goederen verrichten met vrachtwagens die 
aan hun moeder toebehoren (cfr het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant 
van 4 september 2001:

"In januari 1999 besluit een onderzoek van de sociale inspectie dat de zonen dat D., M. 
en E. B. onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers, op grond dat zij 
vervoer van goederen verrichten met vrachtwagens die aan hun moeder toebehoren.

Een regularisatiebericht wordt opgemaakt voor de niet-vervallen periode, d.i. voor de 
periode van 1 januari 1994 tot 31 december 1998, alleen gebaseerd op de verklaringen 
van mevrouw G., die genoteerd werden in het proces-verbaal van verhoor van 14 januari 
1999").

Luidens artikel 2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969, kan de Koning, onder de voor-
waarden die hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder 
door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het 
gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voor-
waarden als die van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 breidt de bepalingen van 
de wet van 27 juni 1969 uit tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun 
door een onderneming opgedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen 



Nr. 289 - 23.5.05 HOF VAN CASSATIE 1097 

eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt 
door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer.

Uit  de omstandigheid dat zij  gedeeltelijk blote eigenaar waren van de onderneming 
"Transports Botton" of uit het feit dat zij niet op dezelfde wijze voor hun moeder werkten 
als werknemers, kan niet worden afgeleid dat voormeld artikel 3, 5°, niet van toepassing 
zou zijn op de zonen van verweerster.

Uit de bewoordingen zelf van artikel 2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969, blijkt dat de 
wetgever de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers heeft willen uitbrei-
den tot  personen die niet  in een verhouding van juridische ondergeschiktheid werkten 
maar toch met opdrachten belast werden.

Het is niet omdat iemand blote eigenaar is van één of meerdere gedeelten van een on-
derneming, dat hij er niet kan werken onder het gezag van de persoon die de onderneming 
exploiteert, te dezen verweerster, eigenares of vruchtgebruikster van alle gedeelten, of op 
zijn minst onder soortgelijke voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst kan wer-
ken.

Zoals het arrest terecht beklemtoont, is het de vruchtgebruiker - en niet de blote eige-
naar - die krachtens artikel 578 van het Burgerlijk Wetboek van de zaak geniet. Aange-
zien hij het genot heeft van de zaak, mag hij alleen ze beheren en exploiteren.

Met andere woorden, de omstandigheid dat een persoon blote eigenaar is van de onder-
neming, te dezen tot beloop van een achtste, maakt van hem nog geen exploitant van de 
onderneming. Het is de vruchtgebruiker die het genot heeft van de zaak en ze exploiteert.

De persoon die recht heeft op het vruchtgebruik kan, zoals artikel 578 preciseert, van de 
zaak gebruik maken en de vruchten ervan verkrijgen "zoals de eigenaar zelf", wat bete-
kent  met  uitsluiting  van  die  eigenaar.  Er  bestaat  dus  geen  onverdeeldheid  tussen  de 
vruchtgebruiker en de blote eigenaar, zoals het arrest ten onrechte beslist.

Bijgevolg kan het arrest uit het tussen de zonen en hun moeder bestaande verband van 
eigenaars in onverdeeldheid en (gedeeltelijk) blote eigenaars van de onderneming "Trans-
ports Botton" niet wettig afleiden dat die zonen exploitanten van de onderneming zijn en 
hun vervoerswerkzaamheden dus niet  verrichten "onder het gezag" van verweerster of 
"onder soortgelijke voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" (schending van de 
bovenaan in het middel weergegeven wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  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, 
de toepassing van die wet uitbreidt tot de personen die vervoer van goederen ver-
richten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel van voer-
tuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de 
financiering gewaarborgd door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;

Dat dit artikel derhalve niet van toepassing is op de personen die dergelijk ver-
voer verrichten terwijl zij eigenaar van de voertuigen zijn en de aankoop ervan 
niet is gefinancierd en de financiering evenmin is gewaarborgd door de exploi-
tant van de onderneming;

Overwegende dat het arrest niet vermeldt dat de voertuigen zijn aangekocht 
door  middel  van financiering,  maar vaststelt  dat  verweerster  de onderneming 
heeft geërfd na het overlijden van haar echtgenoot, tot beloop van een vierde in 
volle eigendom, en tot beloop van drie vierde in vruchtgebruik, terwijl hun zonen 
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elk een achtste in blote eigendom hebben geërfd;
Dat het oordeelt dat "de kinderen van (verweerster), in de zin van die bepaling, 

eigenaar zijn van de goederen waarvan zij, in haar hoedanigheid van vruchtge-
bruikster, het genot heeft";

Overwegende dat die vermeldingen de beslissing dat artikel 3, 5° van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 te dezen niet van toepassing is, naar recht 
verantwoorden;

Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet 
ontvankelijk is;

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

23 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 290

3° KAMER - 23 mei 2005

OVEREENKOMST — ALLERLEI - GEBRUIK - BESTAANSVOORWAARDEN - VOORWAARDE 
VAN ONVERANDERLIJKHEID - BEGRIP.

De voorwaarde van onveranderlijkheid van de als gebruikelijk aangevoerde regel in de zin 
van  de  artt.  1135  en  1160  B.W.,  moet  worden  beoordeeld  op  het  ogenblik  dat  de 
litigieuze prestatie niet meer wordt geleverd. (Artt. 1135 en 1160 B.W.)

(ELECTRABEL N.V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0006.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 november 2002 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgende twee middelen aan:
(...)
2. Tweede middel
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Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiseres tot betaling van de overlonen die verweerder vordert met 

ingang van 18 april 1992 en verantwoordt die beslissing door al zijn redenen, die hier als 
volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid door de redenen die zijn weer-
gegeven in het eerste middel.

Grieven
Om deel te kunnen uitmaken van de overeenkomst van de partijen, zoals de artikelen 

1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek bepalen, moet de door één van hen als gebrui-
kelijk aangevoerde regel, zoals het arrest preciseert, voldoen aan voorwaarden van alge-
meenheid, vastheid, onveranderlijkheid of regelmatigheid. Als één van die voorwaarden 
niet is vervuld of verdwijnt, kan de rechter aan de aangevoerde regel niet meer de waarde 
van een in een overeenkomst vastgelegde regel toekennen.

Hoewel het arrest te dezen erop wijst "dat [verweerder] dat overloon tot 31 december 
1991 genoten heeft ten gevolge van een gebruikelijke regel waarvan niet kan worden be-
twist dat het beantwoordde aan de vereiste voorwaarden van algemeenheid, onverander-
lijkheid, vastheid of regelmatig-heid", en wat betreft de derde voorwaarde, dat "het voor-
deel gedurende meer dan twintig jaar aan het betrokken personeel, en inzonderheid [aan 
verweerder], is toegekend, zodat die gebruikelijke regel eveneens voldoet aan de vereiste 
voorwaarde van onveranderlijkheid", stellen de feitenrechters eveneens vast "dat niet be-
twist wordt dat de overlonen waarop dit geschil betrekking heeft, in de provincie Luik aan 
geen enkel personeelslid van [eiseres] nog zijn uitbetaald sinds 1 januari 1992 en dat men 
tot 28 februari 1996 heeft moeten wachten opdat de in de onderneming vertegenwoordig-
de vakbonden,  met uitzondering van het  Algemeen Belgisch Vakverbond die in 1995 
daarover een vraag had gesteld, zich zouden buigen over het in stand houden van een ge-
bruik, op grond waarvan de werknemers oordeelden dat zij nog steeds recht hadden op die 
overlonen".

Het arrest, dat aldus had vastgesteld dat de door verweerder als gebruikelijk aangevoer-
de regel vier jaar lang niet meer was toegepast zonder dat dit bij het betrokken personeel 
of bij de in de onderneming vertegenwoordigde vakbonden enige relevante reactie had 
uitgelokt, kon niet, zonder de in het middel weergegeven bepalingen te schenden, oorde-
len dat de voorwaarde van onveranderlijkheid van die regel nog was vervuld in februari 
1996 en kon het bijgevolg evenmin beslissen dat die regel binnen de onderneming van ei-
seres op dat ogenblik nog gold.

IV. Beslissing van het Hof
(...);
Tweede middel:
Overwegende dat de voorwaarde van onveranderlijkheid van de als gebruike-

lijk aangevoerde regel in de zin van de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk 
Wetboek, moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de litigieuze prestatie niet 
meer wordt geleverd;

Dat het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

23 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Gerard.

Nr. 291

3° KAMER - 23 mei 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - 
VOORTDURENDE TEKORTKOMINGEN - TIJDSTIP.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - 
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ - LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN MET 
TALRIJKE BIJHUIZEN - TEWERKSTELLING - BEDIENDE - ONTSLAG - SYNDICALE AFVAARDIGING - 
INLICHTING - VERPLICHTING - NIET-NALEVING.

3º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ - 
LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN MET TALRIJKE BIJHUIZEN - TEWERKSTELLING - ARBEIDSOVEREENKOMST 
- EINDE - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEDIENDE - ONTSLAG - SYNDICALE AFVAARDIGING - 
INLICHTING - VERPLICHTING - NIET-NALEVING.

1º Wanneer het feit dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende 
reden  zou  rechtvaardigen  bestaat  in  een  voortdurende  tekortkoming,  bepaalt  de  
werkgever het tijdstip vanaf waneer die tekortkoming elke professionele samenwerking  
onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  maakt1.  (Art.  35,  eerste,  tweede  en  derde  lid 
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º en 3° In geval van afdanking na de proeftijd van een bediende die voor onbepaalde tijd  
is aangenomen in een onderneming die onder toepassing valt van het paritair  comité  
voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, wordt de syndicale afvaardiging  
gelijktijdig met het overhandigen van het ontslag ingelicht, indien het ontslag is gegeven  
wegens dringende reden; het feit dat de werkgever zijn informatieplicht niet naleeft tast  
de regelmatigheid van de opzegging niet aan2.  (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 
6 C.A.O. 22 mei 1990, verbindend verklaard bij K.B. 21 dec. 1990)

(QUALITY MEAT RENMANS N.V. T. Q.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0138.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 november 2003 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 28 mei 2001, A.R. S.00.0080.F, nr. 313; zie Cass. 19 dec. 1994, A.R. S.94.0005.F, nr. 387, 
met concl. O.M.; 8 april 2002, A.R. S.01.0159.N, nr. 215.
2 K.B. van 21 dec. 1990 dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 gesloten in het 
paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, betreffende de tewerkstelling 
verbindend verklaart, B.S. 1 feb. 1991, 2046.
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Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan, de eerste twee zijn als 

volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de paritaire comités;
- artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 gesloten in het pa-

ritair  comité  voor  de levensmiddelenbedrijven  met  talrijke  bijhuizen,  verbindend  ver-
klaard bij koninklijk besluit van 20 (lees:21) december 1990, zoals het is vervangen bij ar-
tikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 1992, die verbindend is 
verklaard bij het koninklijk besluit van 16 december (lees: februari) 1993, en zoals het is 
aangevuld bij artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, 
die verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 7 oktober 1996, voor de opheffing 
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 en haar vervanging op 1 januari 
2002 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002;

- het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet uitspraak over het voorwerp van de heropening van het debat 

die is bevolen bij het arrest van 14 juli 2003, meer bepaald het eerbiedigen door eiseres 
van de termijn bepaald bij artikel 35, derde lid van de wet van 3 juli 1978, wijzigt het be-
roepen vonnis en veroordeelt eiseres om aan verweerder een compensatoire opzeggings-
vergoeding te betalen ten belope van een bruto bedrag van 14.890,99 euro, vermeerderd 
met de wettelijke en gerechtelijke intrest, op grond van alle redenen die hier voor weerge-
geven worden gehouden, en meer bepaald op de volgende gronden:

"[Eiseres] zegt in haar conclusie van 23 oktober 2003 dat de verantwoordelijken, R. en 
B., de enigen met ontslagbevoegdheid, weliswaar hebben geoordeeld dat de feiten die hen 
op 13 januari 2000 werden medegedeeld, een sanctie verdienden, maar dat er toen echter 
nooit sprake is geweest van een ontslag wegens dringende reden;

Zij voegt daaraan toe dat zij in dat geval zonder meer artikel 6 van de sectoriële over-
eenkomst van februari 1996 zou hebben toegepast (P.C. 202) dat bepaalt dat 'in geval van 
afdanking na de proeftijd van een bediende die voor onbepaalde tijd is aangenomen, de 
syndicale afgevaardigde gelijktijdig met het overhandigen van het ontslag zal worden in-
gelicht, indien het ontslag is gegeven wegens dringende reden';

[Eiseres] betoogt dat A., de syndicale afgevaardigde van de onderneming, op 14 januari 
2000 werd verzocht die dag nog naar het filiaal te gaan dat aan [verweerder] was toever-
trouwd, met het oog op de toepassing van artikel 8 van de sectoriële overeenkomst;

Die bepaling van de sectoriële overeenkomst bepaalt dat bij 'beroepsonbekwaamheid', 
na schriftelijke verwittiging van de betrokkene, maatregelen worden genomen om de be-
roepsbekwaamheid van de betrokken werknemer te verbeteren of, indien dat niet mogelijk 
is, zijn mutatie binnen de onderneming te regelen;

Die sectoriële overeenkomst bepaalt verder dat pas indien de inspanningen van de on-
derneming niet tot een resultaat leiden, de afdanking van de werknemer na verwittiging 
van de syndicale afvaardiging kan worden overwogen;
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Volgens de stelling die [eiseres] thans verdedigt zouden, indien de feiten die zij op 13 
januari 2000 kende - en waarvan zij tot op heden niet aantoont dat zij daarvan slechts ken-
nis zou hebben gehad binnen de in artikel 35, derde lid van de wet 3 juli 1978 bepaalde 
termijn - geen ontslag wegens dringende reden konden verantwoorden, de feiten die op 14 
januari 2000 werden vastgesteld daarentegen wel volstaan om de procedure van artikel 8 
van de sectoriële overeenkomst stop te zetten en enkel nog de procedure van ontslag we-
gens dringende reden als bepaald in artikel 6 van die overeenkomst te hanteren;

Niet alleen ziet men niet in waarin de feiten van 14 januari 2000, wat hun aard en hun 
dringend karakter betreft, verschillen van die welke op 13 januari 2000 waren gekend, in 
die mate dat daardoor het opgeven van de oorspronkelijke keuze voor de procedure be-
paald in artikel 8 van de sectoriële overeenkomst kon worden verantwoord, bovendien 
toont [eiseres]niet aan dat zij toen, overeenkomstig artikel 6 van die sectoriële overeen-
komst, de syndicale afvaardiging gelijktijdig had ingelicht over het ontslag wegens drin-
gende reden;

De brief die de syndicale organisatie van [verweerder] op 24 januari 2000 aan [eiseres] 
heeft gestuurd, vermeldt immers dat zij pas op die datum is ingelicht over het ontslag we-
gens dringende reden dat op 14 januari 2000 is gegeven;

[Verweerder] maakt dus terecht aanspraak op een vergoeding wegens beëindiging".
Grieven
Eerste onderdeel 
Wanneer het feit dat als dringende reden wordt aangemerkt een voortdurende of her-

haalde tekortkoming uitmaakt, wordt krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, het 
tijdstip waarop die tekortkoming elke professionele samenwerking tussen de werkgever 
en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, bepaald door de partij die 
de overeenkomst terstond wil beëindigen; de werkgever dient alleen, om te voldoen aan 
het vereiste van artikel 35, derde lid van die wet, aan te tonen dat de feiten die als dringen-
de reden in aanmerking zijn genomen voortduren of opnieuw zijn gebeurd tijdens de drie 
werkdagen die aan de kennisgeving van het ontslag voorafgaan.

Daaruit volgt dat het voor de regelmatigheid van het ontslag niet ter zake doet dat de 
werkgever niet aantoont op welk tijdstip hij kennis heeft gekregen van de eerste voortdu-
rende of herhaalde tekortkomingen, dat hij, toen hij er kennis van kreeg, beslist heeft geen 
ontslag wegens dringende reden te geven en dat hij nadien heeft beslist wegens dringende 
reden te ontslaan toen hij kennis kreeg van nieuwe tekortkomingen die naar hun aard en 
hun dringend karakter niet van de vorige verschilden.

Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 regelt het ontslag 
met opzeggingstermijn. Het verplicht de werkgever ertoe de werknemer "die wordt geacht 
voor ontslag in aanmerking te komen" te verwittigen en de syndicale afvaardiging op de 
hoogte te brengen. Bij beroepsonbekwaamheid, als de verwittiging niets oplevert, bepaalt 
het maatregelen om ontslag met opzegging te vermijden. De werkgever die deze voor-
waarden niet naleeft moet een aanvullende ontslagvergoeding betalen die gelijk is aan drie 
maal het bruto maandloon.

Artikel 8 heeft dus niets te maken met de procedure van ontslag wegens dringende re-
den die door de andere bepalingen van hoofdstuk IV van die overeenkomst, inzonderheid 
de artikelen 6 en 7, wordt geregeld, en legt geen beperking op aan de werkgever die, nadat 
hij op de hoogte is gebracht van bepaalde foutieve tekortkomingen van zijn werknemer, 
beslist de procedure van artikel 8 toe te passen, en nadien wegens dringende reden te ont-
slaan, wanneer hij, na die beslissing, verneemt dat de tekortkomingen worden herhaald of 
blijven voortduren, ongeacht de aard ervan of hun dringend karakter. 

Het bestreden arrest stelt vast dat verweerder op 14 januari 2000 is ontslagen, dat in de 
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ontslagbrief tekortkomingen worden vermeld die zich tussen 7 en 14 januari 2000 hebben 
voorgedaan en dat het verweten feit "in dit geval een voortdurende of herhaalde tekortko-
ming" uitmaakt.

Het bestreden arrest dat niettemin beslist dat het ontslag wegens dringende reden niet 
voldoet aan het ontvankelijkheidsvereiste bepaald in artikel 35, derde lid van de wet van 3 
juli 1978 op grond dat eiseres niet aantoont wanneer zij kennis heeft gekregen van de fei-
ten die op 7 januari zijn gebeurd, dat zij, toen zij daarvan kennis kreeg, op 13 januari heeft 
beslist geen ontslag wegens dringende reden te geven maar de in artikel 8 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 bepaalde procedure te hanteren en dat de fei-
ten van 14 januari 2000 naar hun aard en hun dringend karakter niet verschilden van die 
welke op 13 januari waren gekend, schendt de artikelen 35, inzonderheid derde lid van de 
wet van 3 juli 1978 en 8 van de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 
1990.

(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de paritaire comités;
- artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 gesloten in het pa-

ritair  comité  voor  de levensmiddelenbedrijven  met  talrijke  bijhuizen,  verbindend  ver-
klaard bij koninklijk besluit van 20 (lees:21) december 1990, voor de opheffing van die 
collectieve arbeidsovereenkomst en haar vervanging op 1 januari 2002 door de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 november 2002;

- het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet uitspraak over het voorwerp van de heropening van het debat 

die is bevolen bij het arrest van 14 juli 2003, meer bepaald het eerbiedigen door eiseres 
van de termijn bepaald bij artikel 35, derde lid van de wet van 3 juli 1978, wijzigt het be-
roepen vonnis en veroordeelt eiseres om aan verweerder een compensatoire opzeggings-
vergoeding te betalen ten belope van een bruto bedrag van 14.890,99 euro, vermeerderd 
met de wettelijke en gerechtelijke intrest, op grond van alle redenen die hier voor weerge-
geven worden gehouden, en meer bepaald op de volgende gronden:

"[Eiseres] zegt in haar conclusie van 23 oktober 2003 dat de verantwoordelijken, R. en 
B., de enigen met ontslagbevoegdheid, weliswaar hebben geoordeeld dat de feiten die hen 
op 13 januari 2000 werden medegedeeld, een sanctie verdienden, maar dat er toen echter 
nooit sprake is geweest van een ontslag wegens dringende reden;

Zij voegt daaraan toe dat zij in dat geval zonder meer artikel 6 van de sectoriële over-
eenkomst van februari 1996 zou hebben toegepast (P.C. 202) dat bepaalt dat 'in geval van 
afdanking na de proeftijd van een bediende die voor onbepaalde tijd is aangenomen, de 
syndicale afgevaardigde gelijktijdig met het overhandigen van het ontslag zal worden in-
gelicht, indien het ontslag is gegeven wegens dringende reden';

[Eiseres] betoogt dat A., de syndicale afgevaardigde van de onderneming, op 14 januari 
2000 werd verzocht die dag nog naar het filiaal te gaan dat aan [verweerder] was toever-
trouwd, met het oog op de toepassing van artikel 8 van de sectoriële overeenkomst;

Die bepaling van de sectoriële overeenkomst bepaalt dat bij 'beroepsonbekwaamheid', 
na schriftelijke verwittiging van de betrokkene, maatregelen worden genomen om de be-
roepsbekwaamheid van de betrokken werknemer te verbeteren of, indien dat niet mogelijk 
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is, zijn mutatie binnen de onderneming te regelen;
Die sectoriële overeenkomst bepaalt verder dat pas indien de inspanningen van de on-

derneming niet tot een resultaat leiden, de afdanking van de werknemer, na verwittiging 
van de syndicale afvaardiging kan worden overwogen;

Volgens de stelling die [eiseres] thans verdedigt zouden, indien de feiten die zij op 13 
januari 2000 kende - en waarvan zij tot op heden niet aantoont dat zij daarvan slechts ken-
nis zou hebben gehad binnen de in artikel 35, derde lid van de wet 3 juli 1978 bepaalde 
termijn - geen ontslag wegens dringende reden zouden verantwoorden, terwijl de feiten 
die op 14 januari 2000 werden vastgesteld daarentegen wel volstaan om de procedure van 
artikel 8 van de sectoriële overeenkomst stop te zetten en enkel nog de procedure van ont-
slag wegens dringende reden als bepaald in artikel 6 van die overeenkomst te hanteren;

Niet alleen ziet men niet in waarin de feiten van 14 januari 2000, wat hun aard en hun 
dringend karakter betreft, verschillen van die welke op 13 januari 2000 waren gekend, in 
die mate dat daardoor het opgeven van de oorspronkelijke keuze voor de procedure be-
paald in artikel 8 van de sectoriële overeenkomst kon worden verantwoord, bovendien 
toont [eiseres]niet aan dat zij toen, overeenkomstig artikel 6 van die sectoriële overeen-
komst, de syndicale afvaardiging gelijktijdig had ingelicht over het ontslag wegens drin-
gende reden;

De brief die de syndicale organisatie van [verweerder] op 24 januari 2000 aan [eiseres] 
heeft gestuurd, vermeldt immers dat zij pas op die datum is ingelicht over het ontslag we-
gens dringende reden dat op 14 januari 2000 is gegeven;

[Verweerder] maakt dus terecht aanspraak op een vergoeding wegens beëindiging".
Grieven
Ingevolge artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 kan elke partij de overeenkomst beëin-

digen om een dringende reden onder de enige voorwaarden, wat de ontvankelijkheid be-
treft, dat dit ontslag wordt gegeven binnen drie werkdagen na de kennisneming van het 
laatste feit dat in de ontslagbrief wordt aangevoerd en, anderzijds, dat de reden voor het 
ontslag (derde lid) binnen drie dagen na het ontslag in de vereiste vorm ter kennis worden 
gebracht (vierde, vijfde en zesde lid).

Eerste onderdeel
Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 verplicht de werk-

gever ertoe de syndicale afvaardiging gelijktijdig met het overhandigen van het ontslag 
wegens dringende reden in te lichten; het heeft dus niets te maken met het feit dat de 
werkgever de termijn bepaald bij artikel 35, derde lid van de wet van 3 juli 1978 moet eer-
biedigen.

Bovendien wil het aan de voorwaarden van dat artikel 35 niets toevoegen door te bepa-
len dat een ontslag wegens dringende reden dat zonder gelijktijdige verwittiging van de 
syndicale afvaardiging is gegeven, nietig is.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het ontslag wegens dringende reden niet binnen de 
bij artikel 35, derde lid van de wet van 3 juli 1978 is gegeven omdat de syndicale afvaar-
diging daarvan niet gelijktijdig met de kennisgeving ervan is verwittigd, en dat bijgevolg 
eiseres veroordeelt tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding, schendt bij-
gevolg, de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 en 6 van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 mei 1990.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat verweerder op 14 januari 

2000 wegens dringende reden ontslagen is, dat de ontslagbrief melding maakt 
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van feiten die op 7 en 14 januari 2000 zijn gebeurd en dat die feiten een voortdu-
rende of herhaalde tekortkoming uitmaken;

Overwegende dat het bestreden arrest, bij het onderzoek naar de eerbiediging 
van de bij  artikel  35,  derde lid van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 voorgeschreven termijn, beslist dat eiseres niet aantoont dat bij het geven 
van het ontslag de feiten die op 7 januari 2004 zijn gebeurd haar pas sedert min-
der dan drie werkdagen bekend waren;

Overwegende dat  het  bestreden arrest  verder zegt  dat  [eiseres] "volgens de 
stelling die zij thans verdedigt", ten gevolge van de feiten die op 7 januari 2000 
zijn gebeurd, alleen van plan was de procedure te hanteren die, in geval van be-
roepsonbekwaamheid van een werknemer, is bepaald in artikel 8 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 betreffende de tewerk-stelling, die is 
gesloten in het paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bij-
huizen en goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 21 december 1990, en pas 
wegens de feiten die op 14 januari 2000 waren vastgesteld, besloten had ver-
weerder wegens dringende reden te ontslaan;

Dat het bestreden arrest, om eiseres te veroordelen tot het betalen van een ver-
goeding wegens beëindiging, oordeelt dat "men niet alleen niet inziet waarin de 
feiten van 14 januari 2000, wat hun aard en hun dringend karakter betreft, ver-
schillen van die welke [vroeger] waren gekend, in die mate dat daardoor het op-
geven van de oorspronkelijke keuze voor de procedure bepaald in artikel 8 van 
de sectoriële overeenkomst kon worden verantwoord, en [eiseres] bovendien niet 
aantoont dat zij toen, overeenkomstig artikel 6 van die sectoriële overeenkomst, 
de syndicale afvaardiging gelijktijdig had ingelicht over het ontslag wegens drin-
gende reden";

1. Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer het feit dat de beëindiging van de arbeidsovereen-

komst wegens dringende reden zou rechtvaardigen bestaat in een voortdurende 
tekortkoming, de werkgever het tijdstip bepaalt vanaf wanneer die tekortkoming 
elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;

Overwegende dat de omstandigheid dat de werkgever, nadat hij kennis heeft 
gekregen van een of meer feiten die een dergelijke tekortkoming uitmaken, heeft 
verkozen de werknemer niet wegens dringende reden te ontslaan maar hem eer-
der een procedure te laten doorlopen om zijn tekortkomingen weg te werken, 
eerstgenoemde niet het recht ontneemt om de overeenkomst wegens dringende 
reden te beëindigen als zich een nieuw feit van dezelfde aard voordoet, ook al is 
het even dringend;

Dat het bestreden arrest, door bij de beoordeling van de regelmatigheid van de 
aan verweerder gedane opzegging, geen rekening te willen houden met de feiten 
die op 14 januari 2000 zijn gebeurd, omdat de aard en het dringend karakter er-
van niet verschilden van de vorige feiten, artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 
schendt;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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2. Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat,  naar luid van artikel  6 van de voormelde collectieve ar-

beidsovereenkomst van 22 mei 1990, in geval van afdanking na de proeftijd van 
een bediende die voor onbepaalde tijd is aangenomen, de syndicale afvaardiging 
gelijktijdig met het overhandigen van het ontslag zal worden ingelicht, indien het 
ontslag is gegeven wegens dringende reden;

Overwegende dat noch uit die bepaling noch uit enige andere volgt dat het feit 
dat de werkgever zijn informatieplicht niet naleeft de regelmatigheid van de op-
zegging aantast; 

Dat het bestreden arrest, dat anders beslist, zodoende benevens dat artikel 6 
ook artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat noch de andere onderdelen van de twee eerste middelen, 

noch het derde middel, die tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen te 
worden onderzocht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het aan eiseres akte verleent 

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

deeltelijk vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

23 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 292

2° KAMER - 24 mei 2005

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - HOF VAN BEROEP DAT 
EEN BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID WIJZIGT EN DE BEKLAAGDE VEROORDEELT.

Het  hof  van beroep dient  geen uitspraak  met  eenstemmigheid  van  zijn  leden te  doen 
wanneer het een vonnis van onbevoegdverklaring wijzigt en de beklaagde veroordeelt1.  
(Art. 211bis Sv.)

(S. e.a.)

1 Cass., 7 okt. 1969, A.C. 1970, 141. Zie ook Cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0042.F, nr. 200.
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ARREST

(A.R. P.05.0125.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

24 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Verstraeten, Leuven en F. Smeets, Antwerpen.

Nr. 293

2° KAMER - 24 mei 2005

1º CHEQUE - UITGIFTE VAN ONGEDEKTE CHEQUE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - VEREISTE.

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UITGIFTE VAN ONGEDEKTE 
CHEQUE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - VEREISTE.

1º  en  2°  In  geval  van vervolging  wegens  uitgifte  van een  ongedekte  cheque,  kan de  
burgerlijke partij enkel het bedrag van die cheque vorderen, indien de verbintenis tussen 
partijen waarop de cheque betrekking heeft, zonder de uitgifte van de cheque niet was  
ontstaan;  deze  regel  geldt  eveneens  wanneer  de  uitgifte  geschiedt  ten  titel  van 
doorstorting van remboursgelden die derden hebben betaald voor aan hen geleverde  
prestaties1. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

(CARELLI B.V.B.A. T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0284.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 25 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres sub I stelt in een memorie een middel voor. 
De eiser sub II stelt in een memorie een aantal grieven voor. 
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiseres sub I
Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, de strafrechter bevoegd is om de burgerlijke partij vergoe-

1 Cass., 6 dec. 1995, A.R. P.95.0695.F, nr. 631.
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ding van schade toe te kennen die veroorzaakt werd door het misdrijf waarvoor 
de beklaagde is vervolgd en waaraan hij hem schuldig verklaart;

Overwegende dat in geval van vervolging wegens uitgifte van een ongedekte 
cheque, de burgerlijke partij enkel het bedrag van die cheque kon vorderen, in-
dien de verbintenis tussen partijen waarop de cheque betrekking heeft zonder de 
uitgifte van de cheque, niet was ontstaan;

Dat deze regel eveneens geldt wanneer de uitgifte geschiedt ten titel van door-
storting van remboursgelden die derden hebben betaald voor aan hen geleverde 
prestaties; dat alleen dan de schade door de uitgifte ontstaat wanneer zonder die 
uitgifte de prestatie niet zou zijn verleend; dat daarmee niet gelijkstaat het even-
tuele oorzakelijke verband dat bestaat tussen die prestatie en de betaling door de 
derden; dat de omstandigheid dat de remboursgelden voorhanden zijn en moeite-
loos kunnen worden doorgestort, evenals de omstandigheid dat "zonder de uitgif-
te van de ongedekte cheque zich nooit schade zou hebben gemanifesteerd", en 
dat "het ten gevolge van de ongedekte cheque is dat de schuld blijft bestaan, los 
van het feit of de (beklaagde) al dan niet zijn betalingsverplichtingen kon vol-
doen", niet uitsluiten dat de doorstorting bij wijze van een ongedekte cheque be-
trekking heeft  op  een  voordien ontstane  schuld;  dat  die  omstandigheden nog 
geen oorzakelijk verband aantonen tussen deze uitgifte zonder dekking en de 
schade wegens de niet-betaling, in die zin dat de verbintenissen waarop de che-
que betrekking heeft, omwille van de uitgifte zijn ontstaan; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Onderzoek van de grieven van de eiser sub II
Overwegende dat in geval van vervolging wegens uitgifte van een ongedekte 

cheque, de burgerlijke partij enkel het bedrag van die cheque kon vorderen, in-
dien de verbintenis tussen partijen waarop de cheque betrekking heeft, zonder de 
uitgifte van de cheque niet was ontstaan;

Dat daarenboven niet is vereist:
- dat de beklaagde mede wordt vervolgd wegens de niet-uitvoering van de ver-

bintenis;
- dat de uitgifte betrekking heeft op de overeenkomst tussen de burgerlijke par-

tij en de beklaagde;
- dat de uitgifte van de cheque de enige oorzaak is van de schade;
Dat de grieven falen naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering tegen de eiser 

sub II
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
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24 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Pringuet, Gent en G. Hendrickx, Antwerpen.

Nr. 294

2° KAMER - 24 mei 2005

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - AANSTELLEN VAN DESKUNDIGE - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING BIJ EEN GENEESHEER - 
AANWEZIGHEID VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE ORDE DER GENEESHEREN - 
BEROEPSGEHEIM.

3º BEROEPSGEHEIM - HUISZOEKING BIJ EEN GENEESHEER - AANWEZIGHEID 
VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE ORDE DER GENEESHEREN - INBESLAGNAME VAN 
BESCHEIDEN.

4º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - GERECHTSDESKUNDIGE - 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE ORDE DER GENEESHEREN AANWEZIG BIJ DE HUISZOEKING BIJ DE 
BEKLAAGDE.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEROEPSGEHEIM - BESCHEIDEN EN 
DOCUMENTEN - BEWIJSMIDDEL VAN HET MISDRIJF - VERTROUWELIJK KARAKTER.

6º BEROEPSGEHEIM - STRAFZAKEN - BEWIJS - BESCHEIDEN EN DOCUMENTEN - 
BEWIJSMIDDEL VAN HET MISDRIJF - VERTROUWELIJK KARAKTER.

1º De rechter in strafzaken kan eenieder die voldoet aan de wettelijke voorwaarden en die  
hij  geschikt  acht  om  de  hem  toevertrouwde  opdracht  te  vervullen,  als  deskundige  
aanstellen1.

2º  en  3°  De  aanwezigheid  van  een  vertegenwoordiger  van  de  raad  van  de  orde  der  
geneesheren bij een huiszoeking bij een geneesheer die van een beroepsmisdrijf wordt  
verdacht, is een waarborg voor het beroepsgeheim en wil  vermijden dat geen andere 
bescheiden  dan  diegene  die  op  het  misdrijf  betrekking  hebben,  in  beslag  genomen 
worden. 

4º Een gerechtsdeskundige kan zijn opdracht als gerechtsdeskundige volledig vervullen,  
ook al was hij voordien aanwezig als vertegenwoordiger van de raad van de orde der  
geneesheren bij een huiszoeking bij de beklaagde. 

5º en 6° Wanneer een geneesheer ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd  
in  de  uitoefening  van  zijn  beroep  en  desbetreffend  strafvervolging  wordt  ingesteld,  
verliezen  de  bescheiden  en  documenten  die  als  bewijsmiddel  van  dat  misdrijf  in  
annmerking  komen,  het  vertrouwelijk  karakter  dat  zij  desgevallend  zouden  kunnen 
bezitten.

(D.)

ARREST

1 Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111. 
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(A.R. P.05.0431.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie zes middelen voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat eiser aanvoert dat Dr. Deberdt niet meer als gerechtsdeskun-

dige mocht worden aangesteld daar hij "in dezelfde zaak eerder reeds ter bewa-
ring van het beroepsgeheim als vertegenwoordiger van de disciplinaire overheid 
is opgetreden bij een huiszoeking bij, of bij een ondervraging van personen die 
drager zijn van het beroepsgeheim";

Overwegende dat de rechter eenieder die voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den en die hij geschikt acht om de hem toevertrouwde opdracht te vervullen, als 
deskundige kan aanstellen; 

Dat de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de raad van de orde der 
geneesheren bij een huiszoeking bij een geneesheer die van een beroepsmisdrijf 
wordt verdacht, een waarborg is voor het beroepsgeheim zodat geen andere be-
scheiden dan diegene die op het misdrijf betrekking hebben, in beslag genomen 
worden;

Overwegende dat een gerechtsdeskundige binnen de grenzen van zijn opdracht 
niet door het beroepsgeheim gebonden is ten aanzien van de overheid die hem 
opgevorderd heeft; 

Dat hij zijn opdracht als gerechtsdeskundige evenwel volledig kan vervullen, 
ook al was hij voordien aanwezig als vertegenwoordiger van de raad van de orde 
der geneesheren bij een huiszoeking van eiser;

Dat het middel faalt naar recht;
(...)
3. Derde en vierde middel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de geneesheren van het RI-

ZIV de stukken die zij in het kader van hun onderzoek naar de professionele acti-
viteiten van de eiser hadden gekregen, aan de onderzoeksrechter op zijn verzoek 
hebben overhandigd;

Overwegende dat wanneer een geneesheer ervan verdacht wordt een misdrijf 
te hebben gepleegd in de uitoefening van zijn beroep en desbetreffend strafver-
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volging wordt ingesteld, de bescheiden en documenten die als bewijsmiddel van 
dat misdrijf  in aanmerking kunnen komen, het  vertrouwelijke karakter dat zij 
desgevallend zouden kunnen bezitten, verliezen; dat zulks geldt niet enkel voor 
de bescheiden en documenten die in het bezit zijn van de verdachte geneesheer 
zelf, maar ook voor die welke op regelmatige wijze in het bezit zijn van derden;

Dat de appèlrechters die aldus oordelen, wettig beslissen dat de overhandiging 
van die stukken aan de onderzoeksrechter op diens verzoek geen schending van 
het beroepsgeheim oplevert noch miskenning van het recht van verdediging of 
van de loyauteit in de opsporing;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen; 
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent de eiser akte van zijn afstand;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.

24 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. P. Arnou, Brugge en P. Geyssens, Brugge.

Nr. 295

2° KAMER - 24 mei 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - ADVIES VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ VERLEEND MET TOEPASSING VAN ART. 21 WET 
BESCHERMING MAATSCHAPPIJ.

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — ADVIES VAN DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ VERLEEND MET 
TOEPASSING VAN ART. 21 WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het cassatieberoep tegen het advies van de commissie tot bescherming van de  
maatschappij  verleend  met  toepassing  van  art.  21  Wet  tot  Bescherming  van  de  
Maatschappij is niet ontvankelijk1.

(N.)

ARREST

(A.R. P.05.0515.N)

1 Cass., 8 sept. 1987, A.R. 1706, nr. 15. 
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 24 maart 2005 gewezen 

door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 

het hoger beroep tegen het advies van de Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij overeenkomstig artikel 21 Wet Bescherming maatschappij onont-
vankelijk verklaart;

Overwegende dat een dergelijk advies geen rechterlijke beslissing is waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de persoonlijke vrijheid van eiser;

Dat tegen dat advies geen cassatieberoep openstaat;
Dat het cassatieberoep in die mate niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.

24 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. H. Vanheusden, Turnhout.

Nr. 296

2° KAMER - 25 mei 2005

1º ONDERZOEKSRECHTER - WRAKING - NEERLEGGING VAN DE AKTE VAN WRAKING - 
SCHORSING VAN ALLE VONNISSEN EN VERRICHTINGEN - BESCHIKKINGEN GEWEZEN OP DE DAG VAN 
DE NEERLEGGING VAN DE AKTE VAN WRAKING - GEEN VERMOEDEN VAN NIETIGHEID.

2º WRAKING - SCHORSING VAN ALLE VONNISSEN EN VERRICHTINGEN - 
ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKINGEN AFGELEVERD VÓÓR DE VORDERING TOT WRAKING - 
TENUITVOERLEGGING DOOR DE GERECHTELIJKE POLITIE - REGELMATIGHEID.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
RECHTVAARDIGINGS- OF VERSCHONINGSGROND - BEWERING DAT DE ONDERZOEKSRECHTER EEN 
PROCEDUREREGEL NIET HEEFT NAGELEEFD - GEMIS AAN GELOOFWAARDIGHEID.



Nr. 296 - 25.5.05 HOF VAN CASSATIE 1113 

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — ALGEMEEN - 
BEWIJSLAST - BEWERING DAT DE ONDERZOEKSRECHTER EEN PROCEDUREREGEL NIET HEEFT 
NAGELEEFD - GEMIS AAN GELOOFWAARDIGHEID.

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - WRAKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSHANDELINGEN DIE DATEREN VAN VÓÓR DE 
NEERLEGGING VAN DE AKTE VAN WRAKING - REGELMATIGHEID - VOORWAARDEN.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - WRAKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - 
ONDERZOEKSHANDELINGEN DIE DATEREN VAN VÓÓR DE NEERLEGGING VAN DE AKTE VAN WRAKING - 
DADEN DIE GEGROND ZIJN OP EN BETREKKING HEBBEN MET DE REEDS VERGAARDE GEGEVENS - 
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING EN VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
REGELMATIGHEID.

1º De neerlegging van een akte van wraking van de onderzoeksrechter doet geen enkel  
vermoeden van nietigheid ontstaan van de beschikkingen die deze magistraat op de dag  
van die neerlegging heeft gewezen1. (Art. 837 Ger.W.)

2º De schorsende werking bepaald bij art. 837 Ger.W. verbiedt de tenuitvoerlegging niet  
door de gerechtelijke politie van de beschikkingen die de onderzoeksrechter regelmatig  
heeft afgeleverd alvorens tegen hem een vordering tot wraking werd ingeleid.  (Art. 837 
Ger.W.)

3º  en  4°  De  appèlrechters  leggen  het  bewijs  van  een  rechtvaardigings-  of  
verschoningsgrond die de inverdenkinggestelde op een geloofwaardige wijze opwerpt,  
niet  te  zijnen  laste,  door  te  oordelen  dat  de  bewering  volgens  welke  de  
onderzoeksrechter  nog  een  huiszoekingsbevel  zou  hebben  afgeleverd  nadat  hij  op 
diezelfde  dag  de  akte  heeft  ontvangen  waarin  wordt  gevorderd  dat  hij  zich  zou 
onthouden, alle geloofwaardigheid mist. 

5º  en 6° In het  geval  van wraking van een onderzoeksrechter,  verantwoordt  het arrest  
wettig de weigering om de onderzoekshandelingen te vernietigen die deze magistraat  
vóór de dag van neerlegging en mededeling van de akte van wraking heeft  gesteld,  
wanneer het oordeelt dat die handelingen niet van aard zijn om een eerlijk proces voor  
het vonnisgerecht onmogelijk te maken, waarbij het zegt, enerzijds dat niet is aangetoond  
dat de onderzoeksmaatregelen, beslissingen en ambtsverrichtingen van die magistraat  
niet gegrond zijn en geen verband houden met de materiële aanwijzingen die reeds zijn  
vergaard  en,  anderzijds,  dat  uit  het  onderzoek  van  die  handelingen  geen  enkele  
miskenning van de algemene rechtsbeginselen betreffende de eerbiediging van het recht 
van verdediging en het vermoeden van onschuld blijkt. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

(S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0424.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 23 februari 2005 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-stelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.

1 Zie: Cass., 9 juni 2004, A.R. P.04.0424.F, nr. 313.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers H. S., G. S. en R. S.H. voeren twee middelen aan in een memorie, 

waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de cassatieberoepen van H. S., G. S. en R. S.H.:
1. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen die met 

toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering zijn gewezen:
Over het eerste middel:
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de onderzoeksrechter op 29 januari 2001 twee huiszoekings-

bevelen heeft ondertekend voor het pand, waar zich op nummer 17 van de rue 
Tramaka, te Seilles, de woonplaats bevindt van M. B. en haar zoon G. S.;

Overwegende dat het arrest vaststelt, met verwijzing naar de stukken van ten-
uitvoerlegging van het bevel tegen M. B., dat die beschikking aan de officier van 
gerechtelijke politie werd overhandigd op 29 januari 2001 "in de voormiddag";

Dat het arrest eveneens vaststelt dat de akte van wraking van de onderzoeks-
rechter, die op de griffie van de rechtbank op 29 januari 2001 om 12.25 uur is 
ontvangen, dezelfde dag om 14 uur aan die magistraat werd overhandigd;

Overwegende dat het arrest daaruit afleidt dat het huiszoekingsbevel tegen M. 
B. zeker is afgeleverd alvorens het verzoekschrift tot wraking werd ingediend;

Overwegende dat het aldus geen enkel bewijs ten laste van de eisers legt doch 
alleen vaststelt dat de vermeldingen op de stukken van de rechtspleging op vast-
staande wijze vaststellen dat het bevel ouder is dan de wraking;

Dat het middel, in dat opzicht, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, in strijd met wat het middel aanvoert, de 

neerlegging van een akte van wraking van de onderzoeksrechter geen enkel ver-
moeden van nietigheid doet ontstaan van de beschikkingen die deze magistraat 
op de dag van die neerligging heeft gewezen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat, wat het huiszoekingsbevel tegen G. 
S. betreft, dat dezelfde dag, voor hetzelfde adres en met hetzelfde oogmerk is af-
geleverd, het inderdaad niet mogelijk is het precieze uur van aflevering ervan te 
bepalen, doch vermeldt dat hoe dan ook "uit de stukken die aan het hof [van be-
roep] zijn voorgelegd niet blijkt dat de akte van wraking neergelegd [...] op 29 
januari  2001, door de griffier aan de onderzoeksrechter zou zijn overhandigd 
vooraleer deze laatste, dezelfde dag de beide betwiste huiszoekingsbevelen zou 
hebben genomen";

Overwegende dat het arrest daaraan toevoegt dat er "geen enkele grond" be-
staat die toelaat te beweren dat de onderzoeksrechter de schorsende werking van 
de wraking zou hebben miskend;

Overwegende  dat  deze  overwegingen  het  bewijs  van  een  rechtvaardigings-
grond- of verschoningsgrond die zij op een geloofwaardige wijze opwerpen niet 
ten laste van de eisers legt; dat de appèlrechters, integendeel, in bewoordingen 
die de twijfel niet weergeven die het middel hun toeschrijft, hebben geoordeeld 
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dat de bewering volgens welke de onderzoeksrechter nog een huiszoekingsbevel 
zou hebben afgeleverd nadat hij de akte heeft ontvangen waarin wordt gevorderd 
dat hij zich zou onthouden, alle geloofwaardigheid mist;

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende tenslotte dat de schorsende werking bepaald bij artikel 837 van 

het Gerechtelijk Wetboek de tenuitvoerlegging niet verbiedt door de gerechtelij-
ke politie van de beschikkingen die de onderzoeksrechter regelmatig heeft afge-
leverd alvorens tegen hem een vordering tot wraking werd ingeleid;

Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende  dat  de  eisers  aanvoeren  dat,  aangezien  de  onderzoeksrechter 

wordt gewraakt om reden van een hoge graad van vijandschap, er grond is om 
alle door die magistraat gestelde handelingen sinds de zaak bij hem aanhangig is 
gemaakt nietig te verklaren; dat immers, volgens het middel, de hoge graad van 
vijandschap die door het arrest van wraking van 8 februari 2001 wordt weerhou-
den, zijn oorsprong vindt in een geschil dat eiser H. S., nog vooraleer het onder-
zoek was geopend, tegen een schoonzoon van de onderzoeksmagistraat had inge-
steld;

Overwegende dat de eisers G. S. en R. S.H. de onderzoeksrechter niet hebben 
gewraakt; dat het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 8 februari 2001, dat 
door voormelde eisers wordt aangevoerd, geen enkele vijandschap of partijdig-
heid van de onderzoeksrechter jegens hen vaststelt; dat de appèlrechters bijge-
volg daartoe geen nietigheid wat hen betreft dienden uit te spreken; 

Overwegende dat, voor het overige, ofschoon het arrest concludeerde dat er 
gegevens waren die "bij [H. S., K. M. en P. L.] het zeer duidelijke gevoel hebben 
kunnen doen ontstaan dat de onderzoeksrechter [...] te hunnen opzichte een hoge 
graad van vijandschap koestert die in de weg staat van zijn beoordeling", datzelf-
de arrest eveneens preciseerde "dat niet is aangetoond dat de onderzoeksmaatre-
gelen, beslissingen en ambtsverrichtingen [die deze magistraat] heeft genomen 
niet gegrond zijn en geen verband houden met de materiële aanwijzingen die 
reeds zijn vergaard";

Overwegende dat het bestreden arrest naar de voormelde overweging verwijst 
en eraan toevoegt dat het onderzoek van de onderzoekshandelingen die vóór 29 
januari  2001,  14 uur,  zijn  gesteld,  geen enkele miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen betreffende de eerbiediging van het recht van verdediging en 
het vermoeden van onschuld aan het licht brengt;

Dat de appèlrechters aldus hebben kunnen oordelen dat de voormelde onder-
zoekshandelingen niet van aard waren om een eerlijk proces voor het vonnisge-
recht onmogelijk te maken; dat het arrest zijn beslissing om die stukken niet nie-
tig te verklaren, bijgevolg naar recht verantwoordt;

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;
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2. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen die uit-
spraak doen over het bestaan van voldoende bezwaren:

Overwegende dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en geen verband 
houden met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald;

Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
3. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij de 

eisers naar de Correctionele Rechtbank te Namen worden verwezen:
Overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met 

betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
B. Over de cassatieberoepen van K. M. en P. L.:
1. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen die met 

toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering zijn gewezen:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

2. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen die uit-
spraak doen over het bestaan van voldoende bezwaren en die het verzoek tot op-
schorting van de uitspraak van de veroordeling verwerpen: 

Overwegende dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en geen verband 
houden met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald;

Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
3. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen waarbij de 

eisers naar de Correctionele Rechtbank te Namen worden verwezen:
Overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met 

betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

25 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 297

2° KAMER - 25 mei 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - DNA-ONDERZOEK - 
IDENTIFICATIEPROCEDURE - DESKUNDIGENONDERZOEK - ONDERZOEK VAN CELMATERIAAL EN 
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OPSTELLEN VAN DNA-PROFIEL - METHODE - VERGELIJKING EN STATISTISCHE WAARSCHIJNLIJKHEID 
- INACHTNEMING VAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DNA-ONDERZOEK - 
IDENTIFICATIEPROCEDURE - DESKUNDIGENONDERZOEK - ONDERZOEK VAN CELMATERIAAL EN 
OPSTELLEN VAN DNA-PROFIEL - METHODE - VERGELIJKING EN STATISTISCHE WAARSCHIJNLIJKHEID 
- INACHTNEMING VAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN.

1º Om een wettelijk bewijs van identificatie door DNA-onderzoek uit te maken, moeten de 
voorschriften  betreffende  de  methode  voor  het  onderzoek  van  celmateriaal  en  het  
opstellen van DNA-profielen worden nageleefd, evenals die inzake de vergelijking en de 
statistische  waarschijnlijkheid  die  vervat  liggen  in  de  artt.  7  en  8  K.B.  4  feb.  2002,  
genomen in uitvoering van de W. 22 maart 1999 en die in de bijlage bij dat K.B.1 (Artt. 3 
en 7 Wet van 22 maart 1999; Artt. 7 en 8 en bijlage K.B. van 4 februari 2002)

2º  Het  arrest  verantwoordt  zijn  beslissing  niet  naar recht  wanneer  het  oordeelt  dat  de  
bepalingen van de artt. 7 en 8, en van de bijlage bij het K.B. 4 febr. 2002, genomen in  
uitvoering  van  de  W.  22  maart  1999  betreffende  de  identificatieprocedure  via  DNA-
analyse  niet  op  straffe  van  nietigheid  zijn  voorgeschreven  en  dat  een 
deskundigenonderzoek dat deze bepalingen niet naleeft bewijswaarde behoudt en het  
recht  van  verdediging  niet  schaadt2.  (Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0672.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 10 mei 2005 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het, als ernstige aanwijzin-

gen van schuld die de handhaving van de voorlopige hechtenis rechtvaardigen, 
de deskundigenverslagen aanneemt, het eerste, betreffende het opstellen van het 
DNA-profiel van een staal dat van een pet die op de plaats van de feiten werd ge-
vonden is genomen en, het tweede, betreffende de vergelijkende analyse met een 

1 Zie Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1161.F, nr. 711.
2 In  zijn  mondelinge  conclusie  was  het  O.M.  van  oordeel  dat  de  grieven  tegen  de 
deskundigenverslagen  niet  konden  worden  aangenomen,  aangezien  zij  een  toekomstig  of 
hypothetisch karakter hebben. Het was van mening dat gelet op aanvullend onderzoek betreffende de 
gebruikte  methode,  dat  de  onderzoeksrechter  aan  de  deskundige  had  gevraagd,  de 
deskundigenopdracht niet was afgesloten en dat de verslagen geen definitief karakter hadden.
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staal dat aan de persoon van eiser werd afgenomen; 
Overwegende dat artikel 7 van het Koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter 

uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure 
via DNA-onderzoek in strafzaken bepaalt dat voormeld onderzoek wordt uitge-
voerd en het DNA-profiel wordt opgesteld volgens de in bijlage I bij dit besluit 
beschreven methode en met behulp van de technieken die erin worden gepreci-
seerd;

Dat het deskundigenverslag, krachtens artikel 8 van dat Koninklijk besluit, een 
statistische waarschijnlijkheid bevat die aangeeft in welke mate de identificatie 
verschilt van een toevallige overeenkomst;

Dat voormelde bijlage, in artikel N, met name bepaalt dat de deskundige "on-
voorwaardelijk" de zeven DNA-merkers die erin staan opgesomd en tevens de 
test op basis van amelogenine die erin wordt gepreciseerd dient te gebruiken, 
waarbij die zeven merkers en de amelogenine als "strikt minimum" worden be-
schouwd, en dat "de detectie bij voorkeur gebeurt met behulp van laserfluores-
centie";

Overwegende dat eiser aanvoert dat de voormelde verslagen niet met die voor-
schriften in overeenstemming zijn in zoverre zij geen enkele statistische waar-
schijnlijkheid bevatten die aangeeft in welke mate de identificatie verschilt van 
een toevallige overeenkomst,  noch de nomenclatuur en het  aantal van de ge-
bruikte DNA-merkers, en in zoverre dat zij vermelden dat de analyse volgens 
een andere methode dan deze met behulp van laserfluorescentie is gebeurd zon-
der dat de reden ervan wordt uitgelegd;

Overwegende dat om een wettelijk bewijs van identificatie door DNA-onder-
zoek uit te maken, de voormelde voorschriften moeten worden nageleefd;

Overwegende dat het arrest, met overname van de redenen van de vordering 
van het openbaar ministerie, oordeelt dat de argumentatie van eiser betreffende 
de geldigheid van de DNA-analyse irrelevant is met name op grond dat "de aan-
gevoerde bepalingen niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; dat men 
overigens niet inziet hoe het deskundigenonderzoek zoals het is uitgevoerd aan 
de conclusie ervan elke bewijswaarde zou ontnemen of het recht van verdediging 
zou miskennen"; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede mid-

del dat niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

25 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver:  mevr. Velu –  Andersluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. J. Bailly, Verviers.

Nr. 298

1° KAMER - 26 mei 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET.

2º OPENBARE ORDE - WET 3 APRIL 1997 - WET 2 AUG. 2002 - ONEERLIJKE 
BEDINGEN - WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

1º en 2° Noch de wet van 3 april 1997 noch de wet van 2 augustus 2002 bepalen dat zij  
van toepassing zijn op de overeenkomsten die reeds bestonden voor de inwerkingtreding 
ervan en de bepalingen van die wetten betreffende de oneerlijke bedingen zijn niet van  
openbare orde1 2. (Art. 2 B.W.)

(F. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0215.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren zes middelen aan:
(...) 
5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 6, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 3, §4 van de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in over-

eenkomsten gesloten  tussen  titularissen  van  vrije  beroepen en hun cliënten  en  artikel 
N.1.b. van de bijlage bij die wet;

- de artikelen 7, §§1, 2 en 4, en 30 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de mis-
leidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten 

1 Uit het arrest blijkt dat art. 2, §4 Wet 3 april 1997 en de artt. 7 en 30 Wet 2 aug. 2002, die de Wet 3  
april 1997 heeft vervangen, geen bepalingen van openbare orde zijn.
2 Zie Cass., 17 sept. 2004, A.R. C.02.0282.N, nr. 418. 
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overeenkomsten inzake de vrije beroepen en artikel 1.b) van de bijlage bij die wet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt vast dat de fout van de eerste verweerder, door de samenloop 

ervan met die van de aannemer(s) "heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade die 
zich zonder die fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan". Het verwerpt echter 
de vordering van de eisers die ertoe strekt de eerste verweerder in solidum te doen veroor-
delen, dat is voor de gehele schade waartoe zijn fout heeft bijgedragen, en het veroordeelt 
hem enkel wegens de schade die alleen door zijn fout is veroorzaakt.

Die beslissing steunt op de volgende gronden:
(de eerste verweerder), betwist de tegen hem uitgesproken veroordeling in solidum en 

beroept zich hiertoe op artikel 14, §5 van het architectencontract dat (in fine) bepaalt dat 
de architect niet in solidum aansprakelijk is met een andere, bij de bouw betrokken partij 
en nooit tot diens schuld gehouden is jegens de opdrachtgever;

dat beding is duidelijk en niet vatbaar voor interpretatie: de architect is jegens de op-
drachtgever enkel gehouden tot de schuld van de overige, bij de bouw betrokken personen 
in zoverre de regeling van de aansprakelijkheid in solidum van pretoriaanse oorsprong is 
en berust op de leer van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden; dit contractueel be-
ding beschermt uitsluitend privé-belangen en is dus geenszins in strijd met de openbare 
orde: de partijen kunnen, louter door hun wilsovereenstemming, bepalen volgens welke 
regels de schade zal worden vergoed in geval van fouten die gezamenlijk bijdragen tot het 
ontstaan van dezelfde schade; aldus heeft de opdrachtgever afstand gedaan van zijn recht 
om de veroordeling in solidum van de architect te vorderen en heeft hij zich ertoe verbon-
den de vergoeding van zijn schade enkel te vorderen in verhouding tot de zwaarwichtig-
heid van zijn fout;

een contractueel beding moet aldus worden uitgelegd dat het de betekenis krijgt die be-
antwoordt aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen; de architect heeft hier 
niet de bedoeling zich te onttrekken aan zijn aansprakelijkheid wegens beroepsfouten, aan 
zijn tienjarige aansprakelijkheid of aan zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, 
maar hij wil de gevolgen van de aansprakelijkheid in solidum beperken, wat niet in strijd 
is met de openbare orde; het beding bevat het akkoord van de opdrachtgever om van de 
architect enkel vergoeding te vorderen van de gevolgen van zijn eigen fout;

de fout (van de eerste verweerder) heeft door de samenloop ervan met de fout van de 
aannemer(s) bijgedragen tot het ontstaan van de schade die zich zonder die fout niet op 
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan; weliswaar is dus, volgens de leer van de gelijk-
waardigheid van de voorwaarden, de architect in totum aansprakelijk ten aanzien van de 
opdrachtgever; laatstgenoemde lijdt evenwel geen schade wanneer hij instemt met het be-
ding waarin hij afstand doet van zijn recht om de architect in solidum aansprakelijk te 
stellen; hij kent aan de architect uitdrukkelijk het recht toe om hem alleen vergoeding te 
betalen voor het gedeelte van de schade waarvoor hij aansprakelijk is en zoals is bepaald 
binnen het kader van het subrogatoir verhaal dat de verschillende personen die door hun 
fout mede gehouden zijn tot vergoeding normalerwijs onder elkaar moeten instellen tot 
vaststelling van hun respectieve bijdrage in de vergoeding; de opdrachtgever grijpt hier-
door trouwens alleen maar terug op het beginsel, namelijk dat de schuld van rechtswege 
deelbaar is wanneer er verschillende schuldenaars zijn, ook al komt dat beginsel alleen de 
architect ten goede; 

zonder te betwisten dat het beding geldig is in het licht van artikel 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat niet van toepassing is, zijn de (eisers) niettemin van oordeel dat dit beding 
niet aan hen kan worden tegengeworpen; naar hun oordeel hebben zij daarover niet vrij 
kunnen onderhandelen, daar het hun niet ter kennis was gebracht; zij hebben het dus niet 
kunnen aanvaarden; ten bewijze daarvan voeren ze het feit aan dat de ruimte die voor de 
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datum was opengelaten door de partijen niet is ingevuld en dat bijgevolg niet vaststaat dat 
het contract is ondertekend in 1992, maar integendeel na de aanvang van de opdracht van 
de architect;

zij kunnen in die gedachtegang niet worden gevolgd; zij hebben elke bladzijde van het 
contract ondertekend en geparafeerd en dus ook de bladzijde met het artikel 14 dat hun 
onmogelijk kan zijn ontgaan, te meer daar uit de neergelegde dossiers blijkt dat hun aan-
dacht in het bijzonder is uitgegaan naar de bestelde werkzaamheden;

ten onrechte beroepen zij zich ook op de toepassing van de wet van 3 april 1997 betref-
fende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije be-
roepen en hun cliënten; die wet is niet van openbare orde daar zij niet de wezenlijke be-
langen van de Staat of van de gemeenschap raakt of, in het privaatrecht, de juridische 
grondslagen niet [vaststelt] waarop de economische of zedelijke orde van de samenleving 
berust (...); met toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek kan zij geen terug-
werkende kracht hebben; (de eerste verweerder) kon in elk geval niet voorzien dat van 
hem in 1997 een bijzonder vooraf geconstrueerd bewijs zou worden gevraagd; die wet is 
te dezen niet van toepassing".

Grieven
5.1 Eerste onderdeel
De eisers beriepen zich op de bepalingen van de wet van 3 april 1997 betreffende de 

oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en 
hun cliënten en zij voerden aan dat het beding van het architectencontract waarbij de ar-
chitect ontslagen wordt van de aansprakelijkheid in solidum onrechtmatig was en moest 
worden nietigverklaard.

Artikel 3, §1 van voormelde wet van 3 april 1997 (B.S. 30 mei 1997, die in werking is 
getreden op 9 juni 1997), bepaalde dat verboden en nietig is ieder oneerlijk beding in een 
overeenkomst gesloten tussen de titularis van een vrije beroep handelend in het kader van 
zijn beroepsactiviteit en diens cliënt. Paragraaf 2 preciseerde dat "oneerlijk is ieder beding 
in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld en dat het evenwicht tus-
sen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten nadele van de 
cliënt aanzienlijk verstoort". Artikel 3, §4, bepaalde niettemin dat de bedingen opgesomd 
in de bijlage van deze wet verboden en nietig zijn (...), zelfs als er werd over onderhan-
deld".

Artikel N.1.b. van de bijlage beschouwt als nietig de bedingen die tot doel of tot gevolg 
hebben "de wettelijke rechten van de cliënt ten aanzien van de titularis van een vrij beroep 
of een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige 
uitvoering door de titularis van een vrij beroep van één van diens contractuele verplichtin-
gen, met inbegrip van de mogelijkheid om een schuld jegens de titularis van een vrij be-
roep te compenseren met een schuldvordering jegens deze op ongepaste wijze uit te slui-
ten of te beperken".

De wet van 3 april 1997 is vervangen door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand geslo-
ten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (B.S. 20 november 2002, van kracht gewor-
den op 30 november 2002).

Artikel 7, §1, bepaalt dat elk onrechtmatig beding verboden en nietig is, terwijl de §§2 
en 4 de tekst van de §§2 en 4 van artikel 3 van de wet van 3 april 1997 overnemen.

Aldus worden als onrechtmatig beschouwd, ook al is daarover onderhandeld, de bedin-
gen die in de bijlage zijn opgenomen. Artikel 1.b) van die bijlage neemt woordelijk de 
tekst over van artikel N.1.b. van de bijlage bij de wet van 3 april 1997.

Artikel 30 van de wet van 2 augustus 2002 bepaalt uitdrukkelijk dat een beding waarbij 
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de cliënt verzaakt aan de hem door deze wet toegekende rechten als niet geschreven wordt 
beschouwd.

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op de toestanden die ontstaan 
na de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vo-
rige wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rech-
ten. Bij overeenkomsten blijft de oude wet alleen van toepassing als de nieuwe wet niet de 
openbare orde raakt.

In casu zijn zowel de bepalingen van de wet van 3 april 1997 betreffende de onrecht-
matige bedingen als die van de wet van 2 augustus 2002 betreffende diezelfde bedingen 
van openbare orde of, althans, van dwingend recht en zijn ze onmiddellijk van toepassing 
op de gevolgen van de voor de inwerkingtreding ervan ontstane toestanden die onder de 
gelding van die bepalingen blijven voortduren, zoals dat hier het geval is met het beding 
waarbij de architect ontslagen wordt van de aansprakelijkheid in solidum.

Het bestreden arrest kon derhalve niet weigeren de exceptie van nietigheid van dat be-
ding te toetsen aan de bepalingen van de door de eisers aangevoerde wet van 3 april 1997 
- of aan de identieke bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 - op grond dat die wet 
"niet van openbare orde is, daar zij niet de wezenlijke belangen van de Staat of van de ge-
meenschap raakt of, in het privaatrecht, niet de juridische grondslagen [vaststelt] waarop 
de economische of zedelijke orde van de samenleving berust (...); dat zij met toepassing 
van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek geen terugwerkende kracht kan hebben; dat (de 
eerste verweerder) in elk geval niet kon voorzien dat van hem in 1997 een bijzonder, 
vooraf geconstrueerd bewijs zou worden gevraagd; dat die wet te dezen niet van toepas-
sing is" (schending van alle in het middel aangegeven bepalingen met uitzondering van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

(...) 
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Vijfde middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op 

de toestanden die ontstaan na de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toe-
komstige gevolgen van de onder de vorige wet ontstane toestanden, die  zich 
voordoen of blijven voortduren onder de nieuwe wet, voor zover die toepassing 
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; dat evenwel, in-
zake overeenkomsten, de oude wet van toepassing blijft tenzij de nieuwe wet de 
openbare orde raakt of de toepassing op de lopende overeenkomsten uitdrukke-
lijk voorschrijft;

Overwegende dat het arrest beslist dat de eisers "zich ten onrechte beroepen op 
de toepassing van de wet van 3 april 1997 betreffende de oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten; 
dat die wet niet van openbare orde is, daar zij niet de wezenlijke belangen van de 
Staat of van de gemeenschap raakt, of, in het privaatrecht, de juridische grond-
slagen [niet vaststelt] waarop de economische of zedelijke orde van de samenle-
ving berust (...); dat zij met toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 
geen terugwerkende kracht kan hebben";

Overwegende dat de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
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vergelijkende  reclame,  de  onrechtmatige  bedingen  en  de  op  afstand  gesloten 
overeenkomsten inzake de vrije beroepen, die in werking getreden is op 30 no-
vember 2002, de wet van 3 april 1997 heeft vervangen;

Overwegende dat geen van die wetten bepaalt dat zij van toepassing is op de 
lopende contracten; dat de bepalingen ervan betreffende de onrechtmatige bedin-
gen niet van openbare orde zijn;

Overwegende dat het arrest, door de wet van 3 april 1997 en de wet van 2 au-
gustus 2002 niet toe te passen op het architectenonctract, de in het onderdeel 
aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over 

de heffing van de BTW van 21 pct. op het bedrag van 147.627 frank en op het 
bedrag van 506.557 frank;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten en houdt het overige gedeelte 

aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

26 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 299

1° KAMER - 26 mei 2005

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - AANVRAAG VAN DE HUURDER - WEIGERING VAN 
DE VERHUURDER - KENNISGEVING - GEEN KENNISGEVING - GEVOLG.

Het  vermoeden  dat  de  verhuurder  met  de  huurhernieuwing  heeft  ingestemd  is  
onweerlegbaar wanneer de verhuurder niet binnen de termijn van drie maanden vanaf de 
regelmatige aanvraag zijn met redenen omklede weigering bij aangetekende brief of bij  
deurwaardersexploot  ter  kennis  van  de  huurder  heeft  gebracht.  (Art.  14,  eerste  lid 
Handelshuurwet)

(M&S MODE BELGIE - M&S MODE BELGIQUE N.V. T. PLACE VERTE INVESTISSEMENTS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0316.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 januari 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13 en 14 van de wet op de handelshuur van 30 april 1951, die is inge-

voegd in Boek III,  titel  VIII,  hoofdstuk II,  afdeling IIbis van het Burgerlijk  Wetboek 
(hierna genoemd: "handelshuurwet");

- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en in be-

ginsel gegrond, belast, met wijziging van het beroepen vonnis, meester Sagehomme, nota-
ris te Andrimont, met de opdracht de huurwaarde van het door eiseres gehuurde goed vast 
te stellen en verwijst de zaak voor het overige naar de rol.

De rechtbank verwerpt aldus het standpunt van eiseres volgens hetwelk, aangezien ver-
weerster niet overeenkomstig artikel 14 van de handelshuurwet geantwoord had binnen 
drie maanden na haar aanvraag tot hernieuwing, de huurovereenkomst hernieuwd was on-
der de door eiseres voorgestelde voorwaarden. 

De rechtbank motiveert haar beslissing als volgt:
"Doel van de rechtsvordering:
(Verweerster) vordert de wijziging van het vonnis, dat op 27 juni 2003 is gewezen door 

de vrederechter van het tweede kanton Verviers;
Zij vordert dat voor recht zou worden gezegd dat de met (eiseres) gesloten huurover-

eenkomst kan worden hernieuwd voor een derde periode van 9 jaar met ingang van 15 
maart 2003 en tegen de geïndexeerde jaarlijkse basishuurprijs van 89.241,67 euro;

Gegevens van de zaak:
Op 5 maart  1985 sloot de naamloze vennootschap GB-INNO-BM met de naamloze 

vennootschap  Touplait  een  handelshuurovereenkomst  af  betreffende  een  winkelruimte 
van 280 m2, gelegen op de place Verte 28-29 te Verviers;

(Verweerster) is in de plaats getreden van de naamloze vennootschap GB-INNO-BM 
en (eiseres) is in de plaats getreden van de naamloze vennootschap Touplait.

De huurovereenkomst is ingegaan op 14 maart 1985.
De overeenkomst werd een eerste maal verlengd op 2 oktober 1992;
In januari 1996 werd eveneens een belendende ruimte met een oppervlakte van onge-

veer 26 m2 in huur gegeven voor de prijs van 350.000 frank per jaar;
Er werd bedongen dat de huur van rechtswege zou eindigen bij het verstrijken van de 

termijn of bij de vervroegde ontbinding van de hoofdhuur;
Op 24 oktober 2001 zendt (eiseres) aan (verweerster) een brief waarin zij de huurher-

nieuwing voor een duur van 9 jaar aanvraagt. Die brief kon, om administratieve redenen, 
eigen aan (verweerster), niet worden opgehaald; 
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(Verweerster) vernam dat de hernieuwing van de huurovereenkomst was aangevraagd 
en zei met (eiseres) telefonisch contact te hebben opgenomen, wat laatstgenoemde be-
twist;

Op 10 januari 2002 verzoekt (verweerster) (eiseres) bij aangetekend schrijven haar een 
kopie te bezorgen van haar aanvraag tot hernieuwing.

Zij zendt eveneens een fax en een normale brief.
In dat schrijven preciseerde (verweerster) dat zij wegens het uitblijven van een reactie 

van (eiseres) de aanvraag tot huurhernieuwing als onbestaande beschouwde. 
Het antwoord bleef uit;
Op 12 februari 2002 ondertekende (verweerster) een huurovereenkomst met de in op-

richting zijnde b.v.b.a. Retail Shop. Er werd een jaarlijkse huurprijs overeengekomen van 
89.241,67 euro;

Op 13 februari 2002 brengt (verweerster), onder verwijzing naar haar onbeantwoord 
gebleven brief van 10 januari 2002, (eiseres) ter kennis dat er volgens haar geen geldige 
herieuwingsaanvraag was gebeurd en dat zij het aanbod van een derde had ontvangen.

Zij herinnert (eiseres) eraan dat zij over 30 dagen tijd beschikt om een gelijk aanbod te 
doen en dat, bij gebrek aan antwoord, de huurovereenkomst zou eindigen op de overeen-
gekomen datum;

Op 5 maart 2002 oordeelt de raadsman van (eiseres) dat, bij gebrek aan antwoord op de 
aanvraag tot hernieuwing, de huur onder dezelfde voorwaarden hernieuwd is;

De vrederechter was van oordeel dat (eiseres) geen enkele fout had begaan door niet te 
antwoorden op de brief van 10 januari 2002 en dat (verweerster) (op) de aanvraag tot her-
nieuwing kon antwoorden, zelfs zonder deze te hebben ontvangen door uit eigen bewe-
ging de voorwaarden te vermelden waaronder zij met de huurhernieuwing instemde.

Hij heeft bijgevolg beslist dat de huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar her-
nieuwd was onder dezelfde voorwaarden;

Discussie:
Dat de aanvraag tot huurhernieuwing is verzonden in de wettelijke vormen en binnen 

de wettelijke termijnen;
Dat (eiseres) tot op dat ogenblik haar wettelijke verplichtingen inzake huurhernieuwing 

was nagekomen;
Dat zodra die bepalingen waren nageleefd, het stilzwijgen van de verhuurder, met toe-

passing van artikel 14 van de handelshuurwet, gold als een vermoeden van akkoord;
Dat het hier slechts een vermoeden betreft;
Dat uit de brief van 10 januari 2002 van (verweerster) blijkt dat zij niet akkoord gaat; 
Dat (verweerster) weliswaar, zoals de vrederechter zegt, zelfs zonder de inhoud van de 

aanvraag tot hernieuwing te kennen, had kunnen aangeven onder welke voorwaarden zij 
wel akkoord ging met de hernieuwing van de huur;

Dat die reflectie evenwel achteraf komt op een ogenblik dat de voorgeschreven termijn 
al verstreken is en de nefaste gevolgen van dat feit aan het licht komen;

Dat tussen de brief met het verzoek van (verweerster) en de brief waarin zij het aanbod 
van een derde aankondigt, slechts één maand is verlopen;

Dat zij in januari 2002, toen (verweerster) haar brief verstuurde, de datum niet kon ken-
nen waarop (eiseres) haar hernieuwingsaanvraag had verzonden;

Dat zij dus niet kon weten dat de termijn waarbinnen de weigering van de aanvraag tot 
huurhernieuwing diende te worden geweigerd, verstreek op 24 januari 2002;
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Dat de bepalingen betreffende de vormen en de termijnen van de aanvraag tot huurher-
nieuwing strekken tot bescherming van de verhuurder (Cass., 19 juni 1992, A.C. 1991-92, 
nr. 551);

Dat zij bedoeld zijn om te voorkomen dat de huurder 'eenzijdig' in het goed zou kunnen 
blijven tegen de wil van de verhuurder in;

Dat (eiseres) zich te dezen heeft gebaseerd op de zekerheid dat zij de haar bij de wet 
opgelegde verplichting was nagekomen;

Dat zij, door niet te antwoorden op (verweerster), de wettelijke termijn om te antwoor-
den heeft laten verstrijken;

Dat uit de omstandigheden van de zaak nochtans blijkt dat het vermoeden dat (verweer-
ster) akkoord is gegaan, is omgekeerd; 

Dat, bij omkering van dat vermoeden, de normale procedure in geval van niet-akkoord 
moet worden gevolgd;

Dat het in de brief van 13 februari 2002 van (verweerster) aangevoerde aanbod van een 
derde niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 21;

Dat de vermelde prijs dus niet als zodanig kan worden aanvaard;
Dat zich dus uiteindelijk het geval voordoet dat is bepaald in artikel 18;
Dat genoemd artikel 18 voorziet in de mogelijkheid om zich tot de vrederechter te wen-

den;
Dat weliswaar ook daar de termijnen niet zijn nageleefd;
Dat nochtans ieder van de partijen de huurhernieuwing aanvraagt;
Dat de normale huurprijs voor dat soort winkelruimte dus moet worden geraamd over-

eenkomstig artikel 18;
Dat daartoe een beroep dient te worden gedaan op een deskundige".
Grieven
1. Krachtens artikel 13 van de handelshuurwet heeft de huurder het recht, bij voorkeur 

boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om 
dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken 
van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens ak-
koord van de partijen dat blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter afgeleg-
de verklaring. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen.

Artikel 14 van de handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het recht op hernieuwing 
verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of 
bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder moet brengen, ten vroegste achttien 
maanden, ten laatste vijftien maanden voor het eindigen van de lopende huur. De kennis-
geving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf 
bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder ge-
acht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te 
stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van 
zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing ofwel van andere voorwaarden of 
van het aanbod van een derde.

2. De huurder oefent regelmatig zijn recht op huurhernieuwing uit wanneer hij, bij ter 
post aangetekend schrijven, zijn wil om de overeenkomst te hernieuwen ter kennis van de 
verhuurder brengt binnen de bij artikel 14 van de handelshuurwet bepaalde termijn. 

Wanneer de aangetekende brief door de postbode is aangeboden maar het huis van de 
geadresseerde gesloten was, een bericht in de brievenbus werd achtergelaten en de niet 
opgevraagde brief door het bestuur der posterijen aan de afzender werd teruggezonden 
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binnen de termijn waarbinnen een aanvraag tot hernieuwing nog mogelijk was, is de huur-
der noch op grond van artikel 14 van de handelshuurwet noch op grond van enige andere 
wetsbepaling verplicht andere stappen te ondernemen om zijn wil tot huurhernieuwing ter 
kennis te brengen van de verhuurder.

3.1 Wanneer de huurder de huurhernieuwing heeft aangevraagd overeenkomstig artikel 
14 van de handelshuurwet, kan de verhuurder, bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij 
aangetekende brief en binnen drie maanden, zijn met redenen omklede weigering tot her-
nieuwing, andere voorwaarden of het aanbod van een derde ter kennis brengen van de 
huurder.

3.2 Aldus beschikt de verhuurder over verschillende mogelijkheden: hij kan instemmen 
met de hernieuwing onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, hij kan de her-
nieuwing weigeren, of haar toestaan maar onder andere voorwaarden of hij kan gewag 
maken van het aanbod van een derde.

Het antwoord van de verhuurder kan maar enige uitwerking hebben, wanneer het on-
dubbelzinnig is. Het moet het standpunt van de verhuurder klaar en duidelijk tot uitdruk-
king brengen: ofwel gaat hij niet in op de aanvraag tot hernieuwing of gaat hij ermee ak-
koord, ofwel bedingt hij andere voorwaarden of maakt hij gewag van het aanbod van een 
derde. Indien de verhuurder in zijn antwoord niet klaar en duidelijk kiest voor één van die 
vier mogelijkheden (akkoord, weigering, andere voorwaarden of het aanbod van een der-
de), voldoet dat antwoord niet aan artikel 14 van de handelshuurwet en moet het derhalve 
worden beschouwd als een gebrek aan antwoord met de daaraan verbonden gevolgen.

3.3 Bij gebrek aan een antwoord dat voldoet aan artikel 14 van de handelshuurwet, met 
andere woorden, ingeval de verhuurder niet of niet regelmatig antwoordt op de aanvraag 
tot huurhernieuwing, wordt hij krachtens een vermoeden juris et de jure vermoed met de 
huurhernieuwing in te stemmen onder de in de aanvraag van de huurder vermelde voor-
waarden.

Dat wettelijk vermoeden is onweerlegbaar en kan derhalve niet  worden omgekeerd, 
daar het is ingesteld om duidelijkheid te scheppen en de huurder zekerheid te verschaffen 
omtrent zijn huurovereenkomst.

4. De rechtbank van koophandel stelt vast dat de aanvraag tot huurhernieuwing door ei-
seres is verzonden in de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijnen en dat zij al-
dus haar wettelijke verplichtingen inzake huurhernieuwing was nagekomen. De rechtbank 
beslist dat, zodra die bepalingen zijn nageleefd, het stilzwijgen van de verhuurder, met 
toepassing van artikel 14 van de handelshuurwet, geldt als een vermoeden van akkoord, 
maar dat het hier slechts een vermoeden betreft, en zij beslist vervolgens dat verweerster 
in deze zaak haar weigering van akkoord ter kennis heeft gebracht in haar brief van 10 ja-
nuari 2002 en dat uit de omstandigheden van de zaak de omkering blijkt van het wettelijk 
vermoeden dat verweerster akkoord is gegaan.

1. Eerste onderdeel
(...)
2. Tweede onderdeel
6.1 De rechtbank van koophandel stelt vervolgens vast dat verweerster op 13 februari 

2002, dat is meer dan drie maanden na de hernieuwingsaanvraag van 24 oktober 2001, on-
der verwijzing naar haar onbeantwoord gebleven brief van 10 januari 2002, eiseres ter 
kennis bracht dat er volgens haar geen geldige aanvraag tot  huurhernieuwing was ge-
beurd, dat zij het aanbod van een derde had ontvangen, en zij herinnerde eiseres eraan dat 
zij over 30 dagen tijd beschikte om een gelijk aanbod te doen en dat, bij gebrek aan ant-
woord, de huurovereenkomst zou eindigen op de overeengekomen datum.

Ofschoon die kennisgeving van het aanbod van een derde was geschied op 13 februari 
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2002, dus meer dan drie maanden na de aanvraag tot huurhernieuwing van 24 oktober 
2001, beslist de rechtbank dat "uit de omstandigheden van de zaak de omkering blijkt van 
het vermoeden dat (verweerster) akkoord is gegaan", en zulks na te hebben overwogen dat

- verweerster weliswaar, zelfs zonder de inhoud van de aanvraag tot hernieuwing te 
kennen, in haar brief van 10 januari 2002 had kunnen aangeven onder welke voorwaarden 
zij wel akkoord ging met de hernieuwing van de huur, maar dat die reflectie achteraf komt 
op een ogenblik dat de voorgeschreven termijn al verstreken is en de nefaste gevolgen van 
dat feit aan het licht komen,

- tussen de brief met het verzoek van verweerster en de brief waarin zij het aanbod van 
een derde aankondigt slechts één maand verlopen is,

- zij in januari 2002, toen verweerster haar brief heeft verstuurd, de datum niet kon ken-
nen waarop eiseres haar hernieuwingsaanvraag had verzonden en zij dus niet kon weten 
dat de termijn waarbinnen de hernieuwingsaanvraag moest worden geweigerd verstreek 
op 24 januari 2002,

- de bepalingen betreffende de vormen en de termijnen van de aanvraag tot huurher-
nieuwing strekken tot bescherming van de verhuurder,

- eiseres zich heeft gebaseerd op de zekerheid dat zij haar wettelijke verplichting was 
nagekomen en dat zij, door niet te antwoorden op verweerster, de wettelijke termijn om te 
antwoorden heeft laten verstrijken.

6.2 Door aldus het standpunt van eiseres te verwerpen volgens hetwelk de huurovereen-
komst ten gevolge van het feit dat verweerster niet bij exploot van gerechtsdeurwaarder of 
bij aangetekend schrijven binnen drie maanden na de hernieuwingsaanvraag van 24 okto-
ber 2001 haar met redenen omklede weigering van de hernieuwing, andere voorwaarden 
of het aanbod van een derde ter kennis van eiseres had gebracht, hernieuwd was onder de 
door eiseres voorgestelde voorwaarden, en door het beroepen vonnis te wijzigen waarbij 
de vrederechter voor recht had gezegd dat de huurovereenkomst voor een nieuwe periode 
van negen jaar die inging op 15 maart 2003 en eindigde op 14 maart 2012, hernieuwd was 
onder de voorwaarden van de bestaande huurovereenkomst, is het bestreden vonnis niet 
naar recht verantwoord.

6.3 Zoals hierboven sub nr. 3.3 vermeld, welk betoog als volledig weergegeven moet 
worden beschouwd, is het bij artikel 14 van de handelshuurwet ingevoerde vermoeden dat 
de verhuurder instemt met de huurhernieuwing onder de door de huurder voorgestelde 
voorwaarden, wanneer hij niet bij deurwaardersexploot of bij aangetekend schrijven bin-
nen drie maanden de huurder op de hoogte brengt van zijn met redenen omklede weige-
ring van hernieuwing, van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde, een on-
weerlegbaar vermoeden.

Daar de rechtbank haar beslissing grondt op de omkering van dat vermoeden, schendt 
zij derhalve de artikelen 13 en 14 van de handelshuurwet.

6.4.1 Ook al zou worden aangenomen dat het bij artikel 14 van de handelshuurwet in-
gevoerde vermoeden van instemming van de verhuurder met de hernieuwing van de huur 
onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, een vermoeden iuris tantum zou zijn 
- quod non -, dan nog is het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord.

Krachtens artikel 14 van de handelshuurwet moet de verhuurder zijn antwoord op de 
aanvraag tot  hernieuwing van de huur ter kennis van de huurder brengen binnen drie 
maanden die volgen op de aanvraag. De huurder moet derhalve, uiterlijk drie maanden na 
zijn aanvraag, op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de verhuurder.

Daaruit volgt dat, ook al zou bij bij ontstentenis van een antwoord of een regelmatig 
antwoord van de verhuurder, het vermoeden van instemming met de hernieuwing van de 
huur onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, kunnen worden omgekeerd - 
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quod non -, het bewijs van het gebrek aan toestemming met een dergelijke hernieuwing 
enkel kan worden geleverd aan de hand van feiten die zich hebben voorgedaan binnen de 
termijn van drie maanden na de aanvraag van de huurder.

6.4.2 De beslissing volgens welke het vermoeden van akkoord van verweerster is om-
gekeerd kan niet worden verantwoord op grond van de feitelijke vaststellingen in het be-
streden vonnis.

Het vonnis stelt immers vast dat verweerster, nadat eiseres in de wettelijke vormen en 
binnen de wettelijke termijnen, op 24 oktober 2001 een aanvraag tot hernieuwing van de 
huur had verzonden,

- bij schrijven van 10 januari 2002 eiseres verzocht haar een kopie van haar aanvraag 
tot hernieuwing te bezorgen en eraan toevoegde dat zij, bij gebrek aan antwoord van eise-
res, de hernieuwingsaanvraag als onbestaande zou beschouwen,

- op 12 februari 2002, dus meer dan drie maanden na de hernieuwingsaanvraag van 24 
oktober  2001,  een  huurovereenkomst  heeft  ondertekend  met  de  in  oprichting  zijnde 
b.v.b.a. Retail Shop waarbij een jaarlijkse huurprijs werd overeengekomen van 89.241,67 
euro,

- op 13 februari 2002, dat is meer dan drie maanden na de hernieuwingsaanvraag van 
24 oktober 2001, onder verwijzing naar haar brief van 10 januari 2002, eiseres ter kennis 
bracht dat er volgens haar geen geldige hernieuwingsaanvraag was gebeurd en dat zij het 
aanbod van een derde had ontvangen, en eiseres eraan herinnerde dat zij over 30 dagen 
tijd beschikte om een gelijk aanbod te doen en dat, bij gebrek aan antwoord, de huurover-
eenkomst zou eindigen op de overeengekomen datum.

Uit de bovenstaande overwegingen kan worden afgeleid dat de beslissing van de recht-
bank dat uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het vermoeden van akkoord is om-
gekeerd, niet enkel berust op de brief van 10 januari 2002 waarin verweerster preciseerde 
dat zij, bij gebrek aan antwoord van eiseres, de aanvraag tot huurhernieuwing als onbe-
staande beschouwde, maar tevens op feitelijke gegevens die dagtekenen van meer dan 
drie maanden na de hernieuwingsaanvraag. Zij schendt aldus artikel 14 van de handels-
huurwet.

6.5 Zoals hierboven sub nr. 2 uiteengezet, welk betoog als volledig weergegeven moet 
worden beschouwd, kan aan eiseres niet worden verweten dat zij niet geantwoord heeft op 
de brief van verweerster van 10 januari 2002, aangezien zij de huurhernieuwing heeft aan-
gevraagd in de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijnen en dat geen enkele 
wetsbepaling haar ertoe verplichtte andere stappen te ondernemen indien, bij afwezigheid 
van de verhuurder, de aangetekende brief met de aanvraag tot huurhernieuwing haar niet 
had kunnen worden overhandigd.

Ondanks het feit dat artikel 14, eerste lid van de handelshuurwet waarin wordt bepaald 
aan welke vormvoorschriften een aanvraag tot huurhernieuwing dient te voldoen, een be-
paling van dwingend recht is in het voordeel van de verhuurder, tastte de omstandigheid 
dat de brief van eiseres van 24 oktober 2001 waarin zij haar aanvraag tot hernieuwing van 
de huur ter kennis heeft gebracht, om administratieve redenen, eigen aan verweerster, niet 
kon worden opgehaald, de regelmatigheid van de aanvraag tot hernieuwing niet aan en 
verplichtte zij eiseres niet ertoe andere stappen te ondernemen om haar aanvraag ter ken-
nis te brengen van verweerster.

In zoverre de bestreden beslissing gegrond is op de vaststelling dat eiseres zich baseer-
de op de zekerheid dat zij haar wettelijke verplichting was nagekomen en dat zij, door niet 
te antwoorden op verweerster, de wettelijke termijn om te antwoorden heeft laten verstrij-
ken, schendt zij derhalve de artikelen 13 en 14 van de handelshuurwet.

IV. Beslissing van het Hof
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Tweede onderdeel:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid tegen dit onderdeel aangevoerd en af-

geleid uit het gebrek aan belang ervan:
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid betoogt dat, aangezien 

het bestreden vonnis het feit heeft vastgesteld dat verweerster de aanvraag tot 
huurhernieuwing van eiseres niet had ingewilligd, de in dit onderdeel bekritiseer-
de overwegingen overbodig geworden zijn;

Overwegende dat uit de motivering waarop de grond van niet-ontvankelijkheid 
gebaseerd is niet kan worden afgeleid dat het bestreden vonnis beslist dat ver-
weerster in haar brief van 10 januari 2002 niet heeft willen instemmen met de 
hernieuwing van de huur van eiseres; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
De gegrondheid van het onderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 14, eerste lid van de handelshuurwet van 

30 april 1951, de verhuurder die niet wenst in te stemmen met de door de huur-
der regelmatig gevraagde hernieuwing van de huur, binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen van de aanvraag tot hernieuwing, laatstgenoemde bij exploot 
van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief, op de hoogte moet brengen 
van zijn met redenen omklede weigering van een hernieuwing, van andere voor-
waarden of van het aanbod van een derde. Bij ontstentenis van die kennisgeving, 
wordt de verhuurder vermoed in te stemmen met de huurhernieuwing onder de 
door de huurder voorgestelde voorwaarden; 

Dat dit vermoeden onweerlegbaar is;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat uit de omstandig-

heden van de zaak de omkering blijkt van het vermoeden dat verweerster ak-
koord is gegaan, de artikelen 13 en 14 van voornoemde wet schendt;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart;
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 aan de bodemrechter 

over; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Luik, 

zitting houdende in hoger beroep.

26 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
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Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 300

1° KAMER - 26 mei 2005

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT HET 
HOF ERTOE VERPLICHT FEITEN NA TE GAAN - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof ertoe verplicht de datum na te gaan van de 
sluiting  van het  faillissement van een vennootschap waarvan eiser  zaakvoerder was,  
daar dit gegeven niet blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan1.

(J. T. BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0474.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 21 november 2002 en 3 juni 

2004 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8, 9, 12, 13 en 14 van de wet van 16 december 1851 houdende herzie-

ning van het hypothecair stelsel (boek III, titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek);
- de artikelen 444, 445, 446, 447, 448, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 en 529 

van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van betaling 
(boek III van het Wetboek van Koophandel), vóór de opheffing ervan bij artikel 149 van 
de wet van 8 augustus 1997;

- voor zoveel nodig, de artikelen 11, 16 tot en met 26, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 
en 99 van de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 21 november 2002 verklaart het hoger beroep ontvankelijk en ten dele 

gegrond, bevestigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vorderingen ontvankelijk ver-
klaart, de tegenvordering niet gegrond verklaart, de kosten begroot, de oorspronkelijke 
vordering in beginsel gegrond verklaart tot beloop van het verschil tussen het bedrag van 
de schuldvordering die verweerster op de b.v.b.a. Kalinka bezat op de dag van de failliet-

1 Zie Cass., 7 nov. 2002, A.R. C.02.0204.F, nr. 590; Cass., 9 nov. 2000, A.R. C.99.0334.F, nr. 611. 
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verklaring van die vennootschap, namelijk 2 februari 1994, en het bedrag van de schuld-
vordering die verweerster op die vennootschap bezat op 3 augustus 1992, en die vordering 
niet gegrond verklaart voor het overige. Bijgevolg stelt het arrest van 3 juni 1994 de door 
eiseres aan verweerster verschuldigde bedragen vast op alle gronden van die twee arresten 
die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn.

Grieven
Uit de artikelen 444, 445, 446, 447, 448, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 en 529 

van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van beta-
ling, vóór de opheffing ervan bij artikel 149 van de wet van 8 augustus 1997 (thans de ar-
tikelen 11, 16 tot en met 26, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 en 99 van de faillissements-
wet van 8 augustus 1997) blijkt dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de 
activa van de gefailleerde te gelde te maken en de opbrengst te verdelen.

De curator  die  in  rechte  optreedt  namens de boedel,  oefent  de  gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers uit.

Die gemeenschappelijke rechten hebben betrekking op de goederen die, overeenkom-
stig de artikelen 7, 8, 9, 12, 13 en 14 van de hypotheekwet van 16 december 1851, strek-
ken tot gemeenschappelijke waarborg voor alle schuldeisers.

Die boedel van goederen en rechten lijdt collectieve schade wanneer de passiva van het 
faillissement aangroeien of wanneer de activa slinken. Alleen de curator kan voor die 
schade vergoeding vorderen zolang het faillissement niet is gesloten.

Uit het arrest van 21 november 2002 blijkt dat de aan eiseres verweten fouten erin be-
stonden:

- dat zij, enerzijds, de werkelijke toestand van de vennootschap verdoezeld heeft door 
de krachtens de exploitatievergunning verschuldigde semestriële retributies niet te ver-
melden op de passiefzijde van de balans en door geen provisie aan te leggen tot dekking 
van het risico dat een veroordeling tot betaling van die retributies zou worden uitgespro-
ken en dit voor de aanslagjaren 1985 tot 1993;

- dat zij, anderzijds, gedurende die hele periode met verlies een activiteit heeft voortge-
zet ondanks het verlies van kapitaal zonder de algemene vergadering te hebben bijeenge-
roepen om te beraadslagen over de eventuele ontbinding van de vennootschap of over eni-
ge andere maatregel met de bedoeling de financiële toestand van de onderneming te sane-
ren.

Na die fouten bewezen te hebben verklaard, onderzoekt het arrest het oorzakelijk ver-
band met de aangevoerde schade, namelijk de aangroei van de schuldvordering van ver-
weerster. 

De aangevoerde schade kwam derhalve overeen met een aangroei van de schuldvorde-
ring van verweerster. Die aangroei kwam immers overeen met een aangroei van de passi-
va van het faillissement en droeg dus bij tot de gemeenschappelijke collectieve schade 
van alle schuldeisers.

De vordering tot vergoeding van een dergelijke schade kon derhalve door de curator 
enkel worden ingesteld zolang het faillissement niet was gesloten.

Wanneer er, zoals te dezen, collectieve schade optreedt, wordt het vermogen getroffen, 
aangezien de gefailleerde krachtens de faillissementswetten (oud artikel 444 en huidig ar-
tikel 16) het beheer verliest over dat vermogen dat strekt tot gemeenschappelijke waar-
borg voor de gewone schuldeisers en dus één en hetzelfde vermogen vormt.

De schade treft dus in de eerste plaats dat vermogen en de individuele schuldeisers kun-
nen de vergoeding van hun schade enkel  "onrechtstreeks"  vorderen,  indien de curator 
geen vergoeding heeft kunnen krijgen voor de door het gemeenschappelijk vermogen ge-
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leden schade.
Uit het bovenstaande blijkt dat, zolang het faillissement niet was gesloten, alleen de cu-

rator de vergoeding mocht vorderen van de schade die het gevolg was van de aan eiseres 
verweten fouten en dat daarentegen de door verweerster ingestelde rechtsvordering niet 
ontvankelijk was. 

Uit het arrest van 21 november 2002 blijkt evenwel dat de faillietverklaring werd uitge-
sproken op 2 februari 1994; uit de samenvattende conclusie van eiseres blijkt dat het fail-
lissement is gesloten op 24 november 1997 terwijl de rechtsvordering werd ingesteld op 4 
augustus 1997.

Aangezien het arrest van 21 november 2001, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
de oorspronkelijke vordering van verweerster ontvankelijk verklaart,  ofschoon het hier 
een aansprakelijkheidsvordering tegen een derde betrof, die, zoals het arrest vaststelt, door 
een individuele schuldeiser na de opening van het faillissement, maar vóór de beëindiging 
ervan was ingesteld (of althans zonder daarbij vast te stellen dat het faillissement reeds 
gesloten was op het ogenblik dat de rechtsvordering werd ingesteld) wegens een fout die 
door de verzwaring van de passiva van het faillissement collectieve schade had veroor-
zaakt aan de boedel, miskent dat arrest bijgevolg het begrip vergoedbare collectieve scha-
de (dat is neergelegd in de artikelen 7 tot en met 9, 12 tot en met 14 van de hypotheekwet 
van 16 december 1851 houdende herziening van het hypothecair stelsel, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Aldus miskent het arrest tevens het begrip wettelijke opdracht van de curator, dat is 
vastgelegd in de artikelen 444 tot en met 448, 466, 470, 475, 477, 479, 487, 492, 528 en 
529 van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van be-
taling, voor de opheffing ervan bij artikel 149 van de wet van 8 augustus 1997 en, voor 
zoveel nodig, in de artikelen 11, 16 tot en met 26, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 75 en 99 
van de nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997 waardoor het al  die bepalingen 
schendt en het (in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek) vastgelegde begrip 
belang en hoedanigheid om te handelen die vereist zijn door de wet, miskent.

Door in de motivering niet vast te stellen dat het faillissement gesloten was vooraleer 
de rechtsvordering van verweerster was ingesteld, belet het hof van beroep het Hof al-
thans de beslissing op haar wettigheid te toetsen, zodat die beslissing niet regelmatig met 
redenen is  omkleed (artikel  149 van de Grondwet)  en niet  naar  recht  verantwoord is 
(schending van alle in het middel vermelde bepalingen, andere dan artikel 149 van de 
Grondwet).

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

vordering werd ingesteld, het faillissement van de vennootschap waarvan eiseres 
zaakvoerder was, nog niet was gesloten;

Overwegende dat het Hof niet bevoegd is dat feit na te gaan, aangezien het niet 
blijkt uit een van de stukken waarop het vermag acht te slaan en het hof van be-
roep het niet diende vast te stellen, daar de ontvankelijkheid van de uit die om-
standigheid afgeleide vordering niet werd betwist;

Dat, zoals verweerster betoogt, het middel niet ontvankelijk is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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1° KAMER - 27 mei 2005

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - REDENEN - INITIEEL VERZOEKSCHRIFT - 
MIDDELEN TOT STAVING - WIJZIGING OF UITBREIDING.

De feiten die vermeld zijn in het verzoek tot herroeping van het gewijsde en hun kwalificatie  
onder een of meer van de in art. 1133 Ger.W. limitatief opgesomde redenen, kunnen niet  
meer worden uitgebreid of gewijzigd1. (Art. 1134 Ger.W.)

(D. T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0368.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 702, 3°, 774, 807, 1133, 1°, 1136 en 1138, 3° van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel zoals neergelegd in onder meer artikel 774 van het Ge-

rechtelijk Wetboek volgens hetwelk het de rechter toekomt, onder eerbiediging van het 
recht van verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder 
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe te passen 
op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen.

Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest verklaren de appèlrechters de vordering van eiseres op grond van 

artikel 1133, 1° van het Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk op grond van de volgende 
overwegingen:

"(...) dat de relevante feiten en voorgaanden, zoals die blijken uit de overgelegde stuk-
ken, de volgende zijn:

- bij vonnis van 14 september 1993 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
werden de door  ieder  der partijen ingeleide  respectieve echtscheidingszaken samenge-
voegd en de respectieve echtscheidingsvorderingen ontvankelijk verklaard, tevens werd 

1 CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, 1964, 442; P. DEPUYDT, "Herroeping 
van het gewijsde" in Comm. Ger., Kluwer, Art. 1134-2, nr. 1.
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(eiseres) gemachtigd tot het getuigenbewijs van vier feiten en (verweerder) tot het getui-
genbewijs van vijf feiten die telkens hun respectieve vorderingen moesten schragen;

- het tweede feit waarvan (eiseres) het bewijs mocht leveren betrof het feit 'dat (ver-
weerder) een overspelige relatie heeft gehad en nog heeft met een andere vrouw uit zijn 
schoolkring; dat hij regelmatig met deze vrouw werd gezien en met haar schuldige betrek-
kingen onderhield en dit reeds vanaf 1990',

- dit feit werd bevestigd in het rechtstreeks getuigenverhoor van 25 januari 1994 door 
de getuigen W. en B. die expliciet de naam S. vermeldden,

- op het tegenverhoor van 17 maart 1994 verklaarde getuige M.S., van beroep lerares en 
collega van (verweerder),  die zelf schooldirecteur is: 'Daar weet ik dus helemaal niets 
van',

- in zijn besluiten van 13 september 1994 beriep (verweerder) zich onder meer op die 
getuigenis om de vordering van (eiseres) te horen afwijzen,

- bij tegensprekelijk vonnis van 10 oktober 1995 werd de tweede grief van (eiseres), het 
weze herhaald het overspel van (verweerder), 'na lezing van het tegenverhoor' niet bewe-
zen verklaard, terwijl de vordering tot echtscheiding van (verweerder) op zijn vraag naar 
de bijzondere rol werd verzonden,

- voormeld vonnis is betekend op 25 oktober 1995 en is bij gebrek aan hoger beroep in 
kracht van gewijsde getreden,

- bij vonnis van 18 november 1997, in kracht van gewijsde gegaan op 30 december 
1997, is vervolgens de echtscheiding uitgesproken in het nadeel van (eiseres),

- bij vonnis van 11 december 1996 van de Correctionele Rechtbank te Hasselt blijkt 
A.V. strafrechtelijk veroordeeld te zijn om zich te hebben schuldig gemaakt 'aan valse ge-
tuigenis in burgerlijke zaken, namelijk door in het P.V. van rechtstreeks getuigenverhoor 
op tegeneis d.d. 6 oktober 1994 (...) onder eed te hebben verklaard pas in 1993 een meer 
dan vriendschappelijke relatie gehad te hebben met D.I. terwijl deze relatie minstens reeds 
sinds 1992 bestond',

- bij arrest van 1 december 1998 van de tiende correctionele kamer van het Hof van Be-
roep te Antwerpen is ook (eiseres) veroordeeld tot het afleggen van een valse eed bij het 
opstellen van de inventaris op 2 juni 1993 resp. 9 juli 1993 en 6 oktober 1993,

- op 30 september 1999 legde (eiseres) strafklacht neer bij de Procureur des Konings te 
Hasselt ten laste van S., wegens het afleggen van valse getuigenis, en ten laste van (ver-
weerder) voor het aanzetten tot valse getuigenis,

- op 21 maart 2000 gaf de Procureur des Konings kennis aan de raadsman van (eiseres) 
van het feit dat hij had besloten het strafdossier te seponeren 'wegens onvoldoende bewij-
zen' en gaf tevens machtiging tot inzage en tot het nemen van afschrift van het dossier,

- uit de verklaring van (verweerder) blijkt dat hij ontkent aan enige getuige iets te heb-
ben opgedragen of deze te hebben gedwongen enige verklaring af te leggen, terwijl getui-
ge S. op 9 februari 2000 verklaarde: 'Ik heb vanaf eind juni 1988 tot en met 1 december 
1996 een relatie gehad met (verweerder). (...) Op (...) 17 maart 1994 (...) diende ik een 
verklaring af te leggen op de Rechtbank van Eerste aanleg te Hasselt nopens deze zaak. Ik 
bevestig nu, dat ik in 1994 gedwongen werd door (verweerder) om een valse verklaring af 
te leggen in zijn voordeel, of hij zou onze relatie verbreken. Ik heb spijt dat ik mij heb la-
ten dwingen tot dergelijke praktijk. Ik wist toen niet beter, omdat ik op deze man in 1994 
stapel verliefd was. Ik moest ook een schriftelijke verklaring afleggen bij directeur B. L., 
nopens het feit dat de deur van het klaslokaal 'zedenleer' bij het samenzijn met (verweer-
der) een uur open was. Doch, deze deur van het lokaal was 1 uur gesloten. Ik toon U het 
bewijs dat ik toen niet getekend heb op deze brief van L. B.',
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- uit de door getuige S. bijgebrachte brief van directeur B. blijkt dat zij zich moest ver-
antwoorden over het feit dat zij zich op dinsdagmiddag 11/9 tijdens de middagpauze in 
het lokaal 'moraal' bevond in aanwezigheid van een collega van het andere geslacht terwijl 
de deur op slot was, en dat de directeur daaraan de bedenking meegaf: 'Vanwege mensen 
die gekozen hebben om een opvoedende rol te spelen in onze maatschappij komt mij zulk 
gedrag als hoogst eigenaardig voor',

- (eiseres) liet op 16 juni 2000 een dagvaarding betekenen ten laste van (verweerder) in 
herroeping van het gewijsde van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
van 10 oktober 1995, waarbij haar echtscheidingseis op grond van het overspel van (ver-
weerder)  met  S.  ongegrond werd  verklaard,  en dit  op grond  van  art.  1133,  2°  en  4° 
Ger.W.;

Dat uit het voormeld feitenrelaas moet blijken dat kennelijk beide partijen zich niet 
schromen om vals genoemde eden te doen afleggen, respectievelijk valse eed af te leggen, 
hoewel zij nochtans vanuit hun beroepsbezigheid schooldirecteur, respectievelijk lerares, 
zouden mogen worden verondersteld er een hoogstaande ethiek op na te houden, vermits 
zij beiden vanuit hun respectieve opvoedende taken geacht worden een voorbeeldfunctie 
te vervullen naar de jeugd toe die hen wordt toevertrouwd;

(...) dat met het bestreden tussenvonnis van 13 februari 2001 de eerste rechter ambtshal-
ve de heropening van de debatten heeft bevolen teneinde mededeling te geven van de zaak 
aan het openbaar ministerie, en teneinde partijen toe te laten standpunt uiteen te zetten 
omtrent de eventuele toepasselijkheid van art. 1133, 1° Ger.W.;

Dat (eiseres) vervolgens bij conclusies neergelegd op 26 februari 2001 de door haar 
aangevoerde feiten kwalificeerde onder art. 1133, 1° Ger.W.;

(...) dat bij het bestreden tussenvonnis van 22 mei 2001 zowel de hoofdeis, de uitgebrei-
de hoofdeis als de tegeneis alle ontvankelijk zijn verklaard en een getuigenbewijs en te-
genbewijs werd toegestaan over het feit dat S. buiten het weten van (eiseres) om een over-
spelige relatie onderhield met (verweerder) van eind juni 1988 tot en met 1 december 
1996 en dat zij hieromtrent een vals getuigenverklaring onder eed aflegde op 17 maart 
1994 onder druk of dwang van (verweerder), minstens op zijn uitdrukkelijke vraag; Dat 
de uitgebreide hoofdeis en tegeneis niet in staat van wijzen werd verklaard en naar de bij-
zondere rol werden verzonden; 

(...)
Over de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering en van de uitgebreide vor-

dering.
(...) dat (verweerder) met verwijzing naar art. 1136 Ger. W. staande houdt dat de oor-

spronkelijke vordering én de uitgebreide vordering tot herroeping onontvankelijk is we-
gens laattijdigheid;

(...)dat krachtens het bepaalde van art. 1136 Ger. W. het verzoek tot herroeping van het 
gewijsde, op straffe van verval wordt ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van 
de ingeroepen grond;

(...) dat vooreerst dient vastgesteld dat het voorwerp van de oorspronkelijke en van de 
uitgebreide vordering, namelijk de herroeping van het gezag van gewijsde, hetzelfde is;

Dat weliswaar de aangevoerde 'gronden' of 'redenen' (in de franse tekst: causes) tot die 
herroeping verschillen:

- in haar inleidende dagvaarding haalde (eiseres) twee gronden aan tot herroeping van 
het gewijsde, met name

1) het aan het licht komen van beslissende stukken die door het toedoen van de partij 
waren achtergehouden (art. 1133, 2° Ger.W.), de schriftelijke verklaring van M.S. afge-
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legd in het kader van een strafonderzoek wegens meineed,
2)  gerechtelijk vals  bevonden stukken,  getuigenissen,  verslagen van deskundigen of 

eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard (art. 1133, 4° Ger.W.), en met 
name de vals genoemde eed van mevrouw S.,

- slechts, ingevolge het tussenvonnis van 13 februari 2001, riep (eiseres), in conclusies 
neergelegd op 26 februari 2001, een derde grond tot herroeping in, te weten het persoon-
lijk bedrog (art. 1133, 1° Ger.W.);

Dat evenwel aan elk van die aangevoerde gronden de ontdekking van de aan S. toege-
dichte valse verklaring op aanstichting van (verweerder) ten grondslag ligt;

Dat die ontdekking de oorzaak van de aangevoerde rechtsgronden vormt; 
(...) dat het ontdekken van elk van deze gronden (in de zin van art. 1136 Ger.W.) niet 

mag gelijkgesteld worden met een louter vermoeden daarvan, doch de daadwerkelijke 
kennisname veronderstelt van het bewijs van het feit dat die grond tot herroeping doet uit-
komen;

(...) dat te dezen uit het hierboven staande feitenrelaas moet worden afgeleid dat (eise-
res) op 30 september 1999 klacht deed nadat zij in het najaar van 1999 geruchten had op-
gevangen van een valse getuigenverklaring door S. op 17 maart 1994, terwijl zij pas vanaf 
22 maart 2000 inzage kon nemen van het geseponeerd strafdossier en aldus slechts met in-
gang van diezelfde datum kennis kon krijgen van de inhoud van de verklaring die door 
M.S. was afgelegd op 9 februari 2000, en van dier bekentenis dat zij aldus op uitdrukkelij-
ke vraag van (verweerder) gehandeld had;

Dat de daadwerkelijke kennis in hoofde van (eiseres) slechts bestond vanaf 22 maart 
2000, zodat haar verzoek tot herroeping van het gewijsde bij dagvaarding van 16 juni 
2000 op de ingeroepen gronden ex. art. 1133, 2° en 4° Ger.W. bijgevolg tijdig moet wor-
den verklaard;

Dat echter dezelfde feiten, waarvan (eiseres) vanaf 22 maart 2000 kennis kon nemen, 
grond kon opleveren tot de herroeping ex. art. 1133, 1° Ger.W., terwijl die 'grond' pas op 
26 februari 2001, hetzij buiten de vervaltermijn van 6 maanden werd ingeroepen, zodat 
die vordering dan ook niet-ontvankelijk is".

Grieven
Artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een verzoek tot herroeping van 

het gewijsde kan worden ingediend om de redenen vervat in het eerste tot het zesde lid 
van deze bepaling.

Artikel 1136 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het verzoek tot herroeping van 
het gewijsde op straffe van verval wordt ingediend binnen de zes maanden na het ontdek-
ken van de ingeroepen grond.

Artikel 702, 3° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het exploot van dagvaarding 
op straffe van nietigheid het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen bevat.

Met het onderwerp van de vordering wordt bedoeld het voorwerp van de vordering, dit 
is datgene wat de eiser wenst te bekomen. De woorden "middelen van de vordering" zoals 
omschreven in artikel 702, 3° van het Gerechtelijk Wetboek doelen niet op de rechtsre-
gels, maar wel op de feitelijke gegevens die de vordering tot grondslag liggen (Cass., 24 
november 1978, Arr. Cass. 1978-79, 341).

Het komt de rechter toe om, onder de eerbiediging van het recht van verdediging, op de 
regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oor-
zaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe te passen op grond waarvan hij op de 
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen.

Deze verplichting maakt een algemeen rechtsbeginsel uit dat onder meer in artikel 774 
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van het Gerechtelijk Wetboek toepassing vindt en tevens vervat ligt in de artikelen 5, 702, 
3° en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek (Cass., 27 juni 1988,  Arr. Cass. 1987-88, 
1419).

Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die voor de 
rechter aanhangig is uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak 
genomen conclusies, berusten op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is.

In toepassing van deze wettelijke bepaling kan de eiser het voorwerp van zijn oorspron-
kelijke vordering uitbreiden of wijzigen indien zij berust op de zelfde oorzaak als de oor-
spronkelijke vordering.

Wanneer de eiser evenwel alleen maar de kwalificatie van de tot staving van het gevor-
derde ingeroepen feiten en handelingen wijzigt dan wel de naar zijn mening toepasselijke 
rechtsregel, heeft zulks geen betrekking op het voorwerp of de oorzaak van de vordering 
(Cass.,  8 september 1986,  Arr.  Cass. 1986-87, (29), 31; S.  CNUDDE,  "Tussengeschillen 
voortvloeiend uit de wijzigingen van de partijen en hun aanspraken", in Bestendig hand-
boek  burgerlijk  procesrecht,  Antwerpen,  Kluwer,  2000,  Titel  VII,  Tussengeschillen,  
Hoofdstuk 3, Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de partijen en hun aan-
spraken, p. 5-6, nr. 26.360; A. FETTWEIS, “Manuel de procédure civile”, Fac. de dr. de Liè-
ge, 1987, p. 96, nr. 85).

De appèlrechters stellen vast dat eiseres op 22 maart  2000 kennis nam van het feit 
waarop zij haar vordering tot herroeping van gewijsde op grond van artikel 1133, 2° en 4° 
van het Gerechtelijk Wetboek steunde en beslissen dat deze vordering, die bij dagvaar-
ding van 16 juni 2000 werd ingesteld, binnen de zes maanden en derhalve tijdig werd in-
gesteld. 

De appèlrechters stellen nog vast dat eiseres nadien, bij conclusie van 26 februari 2001, 
de door haar aangevoerde feiten kwalificeerde onder artikel 1133, 1° van het Gerechtelijk 
Wetboek (blz. 6, vierde paragraaf, van het bestreden arrest).

De appèlrechters stellen vast dat het voorwerp van deze geherkwalificeerde vordering 
hetzelfde is, namelijk de herroeping van het gezag van gewijsde.

De appèlrechters stellen nog vast dat ook de oorzaak van de vordering niet gewijzigd 
werd, nu de ontdekking van de aan S. toegedichte valse verklaring op aanstichting van 
verweerder, aan elk van de aangevoerde gronden ten grondslag ligt.

Door deze vordering tot herroeping van het gewijsde op grond van artikel 1133, 1° van 
het Gerechtelijk Wetboek te kwalificeren als een uitgebreide vordering, hoewel volgens 
de vaststellingen van de appèlrechters noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vorde-
ring gewijzigd werd en eiseres, opnieuw volgens de vaststellingen van de appèlrechters, 
de aangevoerde feiten enkel herkwalificeerde onder artikel 1133, 1° van het Gerechtelijk 
Wetboek, schenden de appèlrechters artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door verder te beslissen dat de vordering van eiseres tot herroeping van het gewijsde 
op grond van artikel 1133, 1° van het Gerechtelijk Wetboek pas werd ingesteld bij conclu-
sie van 26 februari 2001, hoewel volgens de vaststellingen van de appèlrechters noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van de door eiseres bij dagvaarding van 16 juni 2000 ingestel-
de vordering tot herroeping van het gewijsde werd gewijzigd in deze conclusie van 26 fe-
bruari 2001, leggen de appèlrechters aan eiseres de verplichting op om zelf de rechtsregels 
aan te voeren waarop haar vordering steunt en komen zij tekort aan hun verplichting om, 
onder de eerbiediging van het recht van verdediging, op de regelmatig aan hun beoorde-
ling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzi-
gen, de rechtsregel toe te passen op grond waarvan zij op de vordering zullen ingaan of ze 
zullen afwijzen (schending van de artikelen 5, 702, 3°, 774, 1133, 1° en 1138, 3° van het 
Gerechtelijk Wetboek evenals van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de 
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rechter toekomt, onder eerbiediging van het recht van verdediging, op de regelmatig aan 
zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vorde-
ring te wijzigen, de rechtsregel toe te passen op grond waarvan hij op de vordering zal in-
gaan of ze zal afwijzen).

Door tenslotte te beslissen dat de vordering tot herroeping van gewijsde op grond van 
artikel 1133, 1° van het Gerechtelijk Wetboek laattijdig ingesteld, nu zij pas bij conclusie 
van 26 februari 2001 werd ingesteld, terwijl uit de vaststellingen van de appèlrechters 
blijkt dat de vordering tot herroeping van het gewijsde reeds werd ingesteld bij de gedin-
ginleidende dagvaarding van 16 juni 2000 en noch het ontwerp, noch de oorzaak van deze 
vordering in de conclusie van 26 februari 2001 gewijzigd, schenden de appèlrechters alle 
in het middel genoemde bepalingen en inzonderheid artikel 1136 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek, 

een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan worden ingediend om de vol-
gende redenen: 

1° indien er persoonlijk bedrog is geweest; 
2° indien er, sedert de beslissing, beslissende stukken zijn aan het licht geko-

men die door toedoen van de partij waren achtergehouden; 
3° indien tussen dezelfde partijen, handelend in dezelfde hoedanigheid, onver-

enigbare  beslissingen  zijn  gewezen  over  hetzelfde  onderwerp en op  dezelfde 
grond; 

4° indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundi-
gen of eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; 

5° indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in strafzaken dat nader-
hand vernietigd is; 

6° indien de beslissing berust op een proceshandeling, verricht in naam van ie-
mand die, hetzij daartoe geen uitdrukkelijke of stilzwijgende last heeft gegeven, 
hetzij de handeling niet heeft bekrachtigd of bevestigd;

Dat, overeenkomstig artikel 1134 van het Gerechtelijk Wetboek, het verzoek, 
ondertekend door drie advocaten, van wie er tenminste twee meer dan twintig ja-
ren bij de balie zijn ingeschreven, op straffe van nietigheid alle middelen bevat 
tot staving ervan en betekend wordt met dagvaarding in de gewone vorm voor 
het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen;

Overwegende dat de herroeping van het gewijsde een buitengewoon rechts-
middel is omdat het ertoe strekt een in kracht van gewijsde gegane beslissing, die 
door de wet als een uitdrukking van de waarheid wordt gezien, te herroepen; dat 
de wet voor het uitoefenen van die vordering bijzondere en dwingende rechtsre-
gels bepaalt die bijgevolg strikt moeten worden nageleefd;

Dat hieruit volgt dat op de procedure van herroeping van het gewijsde artikel 
702, 3° en artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn en 
dat derhalve de in artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesom-
de feiten en hun kwalificatie die in het initieel verzoekschrift worden vermeld 
niet meer kunnen worden uitgebreid of gewijzigd;

Overwegende dat het middel dat er van uitgaat dat ook in het kader van de her-
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roeping van gewijsde de artikelen 702, 3° en artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing zijn en dat op grond daarvan de verzoeker de kwalifica-
tie van de tot staving van de herroeping ingeroepen feiten en handelingen kan 
wijzigen en een andere reden tot herroeping kan inroepen, faalt naar recht;

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

27 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 302

1° KAMER - 27 mei 2005

1º AUTEURSRECHT - REPRODUCTIERECHT - TOESTEMMING EN UITZONDERINGEN - 
KOPIEERDER - BEGRIP.

2º RECHTSWEIGERING - BEGRIP.

1º Ook wanneer de kopie in een "copycenter" wordt vervaardigd door middel van een ter  
beschikking gesteld apparaat blijft kopieerder in de zin van de Auteurswet degene die de  
kopie materieel vervaardigt dan wel daartoe opdracht geeft1.  (Artt. 1, §1, eerste lid, 35, 
61,eerste lid,en 39,eerste lid Nieuwe Auteurswet)

2º Van rechtsweigering kan geen sprake zijn als de rechter alleen maar een middel terzijde  
laat of oordeelt hierop niet te moeten antwoorden. (Art. 5 Ger.W.)

(BELGISCHE VERENIGING DER AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS en/of SABAM, burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een C.V.B.A. e.a. T. GOOSSENS N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0610.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.

1 F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant 2000, nr. 89 
en 134;  F.  DUBUISSON,  "L'exception de reproduction d'œuvres fixées sur un support  graphique ou 
analogue dans un but privé ou didactique",  J.T. 1997,  655-656;  D. VOORHOOF,  "Letterkundige en 
wettenschappelijke  werken"  in  F.  GOTZEN (ed.),  Belgisch  auteursrecht  van  oud  naar  nieuw.  Le 
renouveau du droit d'auteur, Bruylant 1996, 175; anders: A. en B. STROWEL, "La nouvelle législation 
belge sur le droit d'auteur", J.T. 1995, 125. 
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III. Feiten
Verweerster is eigenaar van een copycenter, alwaar zij CD-writers of CD-co-

piers ter beschikking stelt van haar cliëntèle. Hiermee kunnen cd's worden geko-
pieerd. De klant is verplicht om een lege cd aan te kopen tegen de prijs van 3,52 
euro, kopie van de hoesfoto inbegrepen. Op het toestel is een gebruiksaanwijzing 
aangebracht.

Op 16 november 2001 lieten de eiseressen een dagvaarding betekenen aan ver-
weerster, waarbij zij bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde bij toepassing van artikel 87, §1 van de wet van 30 juni 1994 be-
treffende het auteursrecht en de naburige rechten, een stakingsvordering aanhan-
gig maakten.

Voornoemde vordering strekte ertoe te horen zeggen dat het ter beschikking 
stellen van een CD-writer een inbreuk uitmaakte op het auteursrecht en op de na-
burige rechten en meer bepaald op de artikelen 1, §1, 35 en 39 van de Auteurs-
wet, verbod te horen opleggen aan verweerster om de betwiste handeling in de 
toekomst uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks via de bemiddeling van 
derden, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per vastge-
stelde overtreding, verweerster te horen veroordelen tot bekendmaking door aan-
plakking van het vonnis op kosten van verweerster aan de gevel van zijn zaak, en 
zich te horen veroordelen tot alle kosten van het geding.

Bij beschikking van 13 februari 2002 verklaarde de voorzitter de vordering 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, zegde voor recht dat het ter beschikking 
stellen door verweerster van een CD-writer of een CD-kopieermachine voor het 
op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze reproduceren van door de Auteurswet 
dd. 30 juni 1994 beschermde werken, welke onder het beheer vallen van de eise-
ressen, en dit zonder hun toestemming, een inbreuk uitmaakt op de wet betref-
fende de auteursrechten en naburige rechten dd. 30 juni 1994, legde aan verweer-
ster verbod op om de voormelde handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks via 
bemiddeling van derden, in de toekomst uit te oefenen, en dit onder verbeurte 
van een dwangsom en veroordeelde verweerster tot het bekendmaken van dit 
vonnis door aanplakking aan de gevel of uitstalraam van haar zaak. 

Verweerster stelde hoger beroep in tegen voormelde beschikking.
De eiseressen verzochten het hof van beroep de beschikking van 13 februari 

2002 te bevestigen.
Bij arrest van 16 juni 2003 geeft het Hof van Beroep te Gent akte aan de eise-

ressen van de uitbreiding van hun vordering, verklaart het hoger beroep toelaat-
baar en gegrond, hervormt het bestreden vonnis, verklaart de oorspronkelijke en 
uitgebreide vordering toelaatbaar maar ongegrond en veroordeelt de eiseressen 
tot betaling van de kosten van het geding.

IV. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 22, 35, §1, 39, §1 en 46 van de wet van 30 juni 1994 betreffende 
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het auteursrecht en de naburige rechten.
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 16 juni 2003 geeft het Hof van Beroep te Gent akte aan de eiseressen van 

de uitbreiding van hun vordering, die ertoe strekte de beschikking van de eerste rechter te 
bevestigen en derhalve voor recht te zeggen dat het ter beschikking stellen van een CD-
writer door verweerster een inbreuk uitmaakt op het auteursrecht en op de naburige rech-
ten en meer bepaald op de artikelen 1, §1, 35 en 39 van de Auteurswet, verbod te horen 
opleggen aan verweerster om de betwiste handeling in de toekomst uit te oefenen, recht-
streeks of onrechtstreeks via de bemiddeling van derden alsmede om, rechtstreeks of on-
rechtstreeks via de bemiddeling van derden, zij het klanten, auteursrechtelijk beschermde 
cd's en eventueel ander materieel te kopiëren, doen of laten kopiëren, en dit onder ver-
beurte van een dwangsom van 247,89 euro per vastgestelde overtreding van dit verbod, 
verweerster te veroordelen tot bekendmaking door aanplakking van het arrest op haar kos-
ten aan de gevel van haar zaak, gelegen te 9300 Aalst, Vooruitgangsstraat 5, verweerster 
tevens te veroordelen tot de publicatie van het arrest in een regionaal dag- of weekblad en 
de kosten hiervoor volledig ten laste van verweerster te horen leggen en verweerster te-
vens te veroordelen tot alle kosten van het geding, verklaart het hoger beroep toelaatbaar 
en gegrond,  hervormt het bestreden vonnis dat deze eis gedeeltelijk gegrond had ver-
klaard, en verklaart de oorspronkelijke en uitgebreide vordering toelaatbaar maar onge-
grond en veroordeelt eiseressen tot betaling van de kosten van het geding.

Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gestoeld:
"Teneinde de rechtsvragen te beslechten, dient het toepassingsgebied van de wet betref-

fende de auteursrechten en naburige rechten afgelijnd te worden.
Er dient bepaald te worden wie de persoon is die reproduceert, in de zin van de wet. Dit 

is essentieel om te weten in hoofde van wie de wet dient toegepast te worden en in hoofde 
van wie de uitzondering van artikel 22, 5°, dient geapprecieerd te worden.

Is de persoon die de reproductie maakt in het voorliggende geval (verweerster) zelf, die 
de nodige machine tegen betaling ter beschikking stelt of is het elke persoon die de kopie 
maakt met de hulp van een eigen apparaat of van een apparaat dat door een derde ter be-
schikking is gesteld?

De eerste opvatting, namelijk dat degene die kopieert de persoon is die de machine ter 
beschikking stelt, is gehuldigd door het Franse Hof van Cassatie (7 maart 1984, R.I.D.A. 
1984, nr. 121, p. 151) en door sommige auteurs (A. STROWEL en B. STROWEL, "La nouvelle 
législation belge sur le droit d'auteur", J.T. 1995, 125).

De tweede interpretatie stelt dat de persoon die zelf de kopie maakt of deze door een 
aangestelde laat maken degene is die de reproductie maakt. De materiële handeling van 
het maken van de kopie is  determinerend (F.  DUBUISSON,  "L'exception de reproduction 
d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un but privé ou didactique", 
J.T. 1997, 656). Het loutere ter beschikking stellen van het toestel impliceert geen daad 
van reproductie (F. De VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voi-
sins. Brussel, Bruylant, 2000, p. 72, nr. 89; F. DUBUISSON, l.c., 656 en 658. In tegenstelling 
tot wat (de eiseressen) argumenteren op p. 17 van hun tweede syntheseconclusie drukt 
deze laatste auteur een duidelijke voorkeur (uit) om als kopieerder in de zin van de wet 
aan te merken de persoon die materieel de reproductie uitgevoerd heeft en niet de houder 
van het toetsel).

Het is onvoldoende dat de reproductie gebeurt op of door het toestel van (verweerster). 
Zij moet de betwiste handeling zelf gesteld hebben of er opdracht toe gegeven hebben 
(mut. mut. F. DE VISSCHER en B. MICHAUX,  Précis du droit d'auteur et des droit voisins, 
Brussel, Bruylant, 2000, p. 73, nr. 89).
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De keuze tussen de beide interpretaties dient gemaakt te worden in het licht van de ge-
noemde Auteurswet in haar geheel en in functie van de realiteit waarin deze wet toegepast 
wordt.

Kopiecenters hebben de facto meestal twee afdelingen. In de ene afdeling reproduceert 
de uitbater of een aangestelde zelf documenten (die afkomstig zijn van een elektronische 
dan wel op een papieren drager). In de andere afdeling zijn toestellen ter beschikking van 
klanten, die zelf kopies maken.

Indien geoordeeld zou worden dat de kopiist de persoon is die de machine ter beschik-
king stelt, dan dient in zijn of haren hoofde de toepassing van de Auteurswet beoordeeld 
te worden. Op deze wijze zou de Auteurswet haar doel voorbij schieten. Artikel 22, 4°, 
4bis en 4ter, dienen niet in hoofde van de uitbater van een kopiecenter beoordeeld te wor-
den, maar wel in hoofde van de persoon die de kopie wenst te (laten) maken en te gebrui-
ken.

Minstens zou de uitbater van het kopiecenter belast worden met een toezicht op de na-
leving van de Auteurswet. Concreet zou (verweerster) dan dienen na te gaan of elke per-
soon die een kopie maakt, geen inbreuk maakt op de Auteurswet. Zij zou zo bijvoorbeeld 
bij haar klanten dienen te verifiëren of deze kopies komen maken voor privé gebruik of 
ter illustratie in het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is niet alleen niet 
praktisch en bedrijfseconomisch werkbaar, (verweerster) beschikt ook niet over de nodige 
wettelijke bevoegdheid om een toezicht te organiseren, gesteld dat de wetgeving inzake 
de privacy haar dat al zou toelaten.

Om deze redenen wordt geoordeeld dat de materiële daad van het maken van de kopie 
het determinerende criterium is om aan te duiden wie de kopiist is en in hoofde van wie 
de Auteurswet moet toegepast worden, inzonderheid de uitzonderingen van artikel 22 er-
van.

Hij of zij die de kopie maakt of laat maken door een aangestelde is degene die reprodu-
ceert in de zin van de Auteurswet.

(...)
Voor zover nog nodig wordt verwezen naar de begripsbepaling met betrekking tot de 

persoon die de reproductie maakt (zie II.2.3). Het loutere ter beschikking stellen van een 
toestel is niet voldoende om te oordelen dat een reproductie gemaakt wordt. De kopiist is 
de persoon die materieel de kopie maakt.

Welnu, in de voorliggende zaak is niet bewezen dat (verweerster) of een aangestelde 
van haar een kopie gemaakt heeft, laat staan een kopie van een werk dat beschermd was 
door de Auteurswet".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten, heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het 
recht om het op welke wijze ook of in welke vorm ook te reproduceren of te laten repro-
duceren.

Zo ook bepaalt artikel 35, §1 van diezelfde wet dat alleen de uitvoerende kunstenaar het 
recht heeft om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke 
wijze of in welke vorm ook.

Artikel 39, §1 van de Auteurswet bepaalt tenslotte dat onder voorbehoud van het be-
paalde in artikel 41 en onverminderd het recht van de auteur en van de uitvoerende kun-
stenaar alleen de producent van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films het 
recht heeft om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke 
wijze of in welke vorm ook.
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Bij wijze van uitzondering voorziet artikel 22 van de wet van 30 juni 1994 betreffende 
het auteursrecht en de naburige rechten weliswaar een aantal gevallen waarin de auteur 
van het werk, dat op geoorloofde wijze werd openbaar gemaakt, zich niet kan verzetten 
tegen de reproductie van zijn werk.

Artikel 22, 5° van voornoemde wet bepaalt meer in het bijzonder dat de auteur van bo-
venvernoemd werk zich niet kan verzetten tegen de reproductie van geluidswerken en au-
diovisuele werken, die in familiekring geschiedt en alle(e)n daarvoor bestemd is.

Om geluidswerken en audiovisuele werken te mogen kopiëren zonder de toestemming 
van de auteur dient degene die kopieert zodoende aan twee voorwaarden, welke cumula-
tief voorhanden moeten zijn, te voldoen: meer bepaald dient de reproductie in familie-
kring te gebeuren en voor de familiekring bestemd te zijn.

Artikel 46 van de Auteurswet voorziet in vergelijkbare uitzonderingen.
In de regel is de kopieerder, in wiens hoofde de hierboven aangehaalde toestemming, 

vereist tot het reproduceren van een auteursrechtelijk werk, aanwezig moet zijn dan wel 
de voorwaarden om zich op de uitzonderingen, bepaald bij artikelen 22 en 46 van de Au-
teurswet, inzonderheid artikel 22, 5°, te kunnen beroepen verenigd moeten zijn, de per-
soon die zelf of door tussenkomst van een aangestelde de kopie maakt.

Wordt de kopie verwezenlijkt in een daartoe speciaal uitgerust center, dat uit commer-
ciële overwegingen de copywriter ter beschikking stelt van derden, dan geldt weliswaar 
dat copycenter als kopieerder.

In laatstgenoemde hypothese vermag de derde immers slechts kopies te nemen na hier-
toe de toestemming van het copycenter, dat instaat voor de perfecte werking van de CD-
writer die het tegen betaling ter beschikking van de klant stelt, bekomen te hebben.

Besluit
Het hof van beroep, dat oordeelt dat in de gegeven omstandigheden niet het copycenter, 

doch wel degene die de kopie manueel vervaardigt moet worden aangezien als de kopieer-
der, in wiens hoofde de toestemming tot reproductie, dan wel de uitzondering van artikel 
22, inzonderheid artikel 22, 5° en van artikel 46 van de Auteurswet moet worden beoor-
deeld, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikelen 1, §1, 22, 35, 
§1, 39, §1 en 46 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- de artikelen 1, §1, 22, 5°, 35, §1, 39, §1, 46, 4°, (...) van de wet van 30 juni 1994 be-

treffende het auteursrecht en de naburige rechten;
(...)
- de artikelen 1315, 1316, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, (...) 870 en 878 van het Gerechtelijk Wetboek;
(...)
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 16 juni 2003 geeft het Hof van Beroep te Gent akte aan de eiseressen van 

de uitbreiding van hun vordering, die ertoe strekte de beschikking van de eerste rechter te 
bevestigen en derhalve voor recht te zeggen dat het ter beschikking stellen van een CD-
writer door verweerster een inbreuk uitmaakt op het auteursrecht en op de naburige rech-
ten en meer bepaald op de artikelen 1, §1, 35 en 39 van de Auteurswet, verbod te horen 
opleggen aan verweerster om de betwiste handeling in de toekomst uit te oefenen, recht-
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streeks of onrechtstreeks via de bemiddeling van derden alsmede om, rechtstreeks of on-
rechtstreeks via de bemiddeling van derden, zij het klanten, auteursrechtelijk beschermde 
cd's en eventueel ander materieel te kopiëren, doen of laten kopiëren, en dit onder ver-
beurte van een dwangsom van 247,89 euro per vastgestelde overtreding van dit verbod, 
verweerster te veroordelen tot bekendmaking door aanplakking van het arrest op haar kos-
ten aan de gevel van haar zaak, gelegen te 9300 Aalst, Vooruitgangsstraat 5, verweerster 
tevens te veroordelen tot de publicatie van het arrest in een regionaal dag- of weekblad en 
de kosten hiervoor volledig ten laste van verweerster te horen leggen en verweerster te-
vens te veroordelen tot alle kosten van het geding, verklaart het hoger beroep toelaatbaar 
en gegrond, hervormt het bestreden vonnis, dat deze eis gedeeltelijk gegrond had ver-
klaard, en verklaart de oorspronkelijke en uitgebreide vordering toelaatbaar, maar onge-
grond en veroordeelt de eiseressen tot betaling van de kosten van het geding.

Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gestoeld:
"Er dient tot slot nog op gewezen te worden dat de wet betreffende de auteursrechten en 

naburige rechten geen enkele bepaling bevat die het enkel ter beschikking stellen van een 
middel dat de reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken mogelijk maakt, be-
perkt of verbiedt.

Uit het voorgaande volgt dat het eerste deel van de vordering (om voor recht te zeggen 
dat het ter beschikking stellen van een CD-writer een inbreuk uitmaakt op het auteursrecht 
en de naburige rechten) van (de eiseressen) ongegrond is.

16.
De intentionele medewerking van (verweerster) aan het realiseren van illegale kopies 

van beschermde werken met haar hulp.
Volgens (de eiseressen) bestaat de inbreuk van (verweerster) erin dat zij door haar fei-

telijke gedragingen bewust de mogelijkheid creëert voor haar cliënteel om met haar hulp 
illegale kopies van beschermde werken te realiseren. Het beweerde feit van te weten dat 
op het ter beschikking gestelde toestel illegale kopies gemaakt worden en van geen initia-
tief te nemen om deze inbreuken te voorkomen of te beperken vormt volgens (de eiseres-
sen) een inbreuk op de artikelen 1, 35 en 39 van de meergenoemde Auteurswet.

Dit middel faalt in feite (nr. 17) en in rechte (nr. 18).
17.
Het middel dat (verweerster) geen initiatief zou nemen om inbreuken op de Auteurswet 

te voorkomen of te beperken faalt in feite.
Uit de feitelijke uiteenzetting blijkt dat (verweerster) een waarschuwing aangebracht 

heeft op de CD-writer zelf (zie II.1.2 en II.1.3). Haar raadsman heeft deze ook voorgelegd 
aan (de eiseressen) en zich open getoond voor eventuele aanpassingen, die (de eiseressen) 
zouden wensen of suggereren (zie II.1.4, met verwijzing naar de brief van 15 juni 2001).

(De eiseressen) tonen thans niet aan dat de aangebrachte waarschuwing manifest of der-
mate onvoldoende is dat er toch een inbreuk op de Auteurswetgeving is.

(De eiseressen) tonen niet aan dat (verweerster) zou weten dat haar klanten de CD-wri-
ter op een illegale wijze gebruiken. De dossiers bevatten geen enkel stuk dat toelaat deze 
conclusie te trekken. Ook het proces-verbaal van de controleur van Sabam laat niet toe te 
besluiten dat een kopie gemaakt werd in strijd met de wetgeving inzake auteursrechten en 
naburige rechten.

Tot slot bewijzen (de eiseressen) ook niet dat (verweerster) bewust de mogelijkheid zou 
creëren om met haar hulp illegale kopies van beschermde werken te realiseren. Opnieuw 
laat geen enkel stuk van de dossiers deze conclusie toe. 

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat het louter ter beschikking stellen van de CD-writer 
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geen inbreuk vormt op de wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten, wat (de 
eiseressen) ook niet betwisten.

18.
Voor zover nog nodig wordt aan het voorgaande toegevoegd dat het middel van (eise-

ressen) bovendien in rechte faalt.
De Auteurswet sanctioneert de intentionele medewerking van de uitbater van een ko-

piecentrum waarin klanten zelf kopies maken van auteursrechtelijk beschermde CD's of 
CD-roms niet (het bewust ter beschikking stellen van middelen waarvan de uitbater weet 
of behoort te weten dat er inbreukmakende reproducties mee gemaakt worden).

Het Belgische auteursrecht, in tegenstelling tot het Belgische octrooirecht (zie artikel 
27, §4 van de wet van 28 maart 1984 op de Uitvindingsoctrooien), bevat niet het begrip 
'contributory infringement' en sanctioneert deze handeling dan ook niet.

'Contributory  infringement',  zoals  opgenomen  in  het  auteursrecht  in  de  U.S.A.  en 
Groot-Brittannië, betekent dat het ter beschikking stellen van middelen, die een inbreuk 
op het auteursrecht veroorzaken of een inbreuk stimuleren, op zichzelf een inbreuk vormt 
op de auteurswetgeving, voor zover de betrokkene kennis had of behoorde te hebben van 
de inbreuk op de auteurswetgeving. De intentionele medewerking aan de inbreuk op het 
auteursrecht vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Het is hoe dan ook onvoldoende dat illegale kopieën zouden kunnen gemaakt worden 
op de CD-writer van (verweerster). Deze mogelijkheid bestaat steeds, net zoals op de ge-
wone fotokopiemachines voor papier, die (verweerster) in haar zaak ter beschikking stelt. 
Het zou (verweerster) een verplichting tot toezicht opleggen, die buiten proportie is, in-
dien zij elke gekopieerde drager eerst zou dienen te verifiëren alvorens het gebruik van 
het toestel toe te laten (de vraag daargelaten of dit wel kan in het licht van de wetgeving 
op de privacy).

19. De uitzondering van artikel 22, 5° van de genoemde wet.
Dit onderdeel van de vordering is toelaatbaar op grond van artikel 18, lid 2 van het Ge-

rechtelijk Wetboek (zie ook A. FETTWEIS,  Manuel de procédure civile, 2e ed. Luik 1987, 
nr. 35).

Hiervoor werd uiteengezet dat (verweerster) in de gegeven omstandigheden hoe dan 
ook geen inbreuk maakt op de meergenoemde bepaling van de wet van 30 juli 1994. Er 
dient dan ook niet verder onderzocht te worden of artikel 22, 5° van de genoemde wet, dat 
een uitzondering op het verbod tot reproduceren bevat, in het voorliggende geval van toe-
passing is".

Grieven
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het 
recht om het op welke wijze ook of in welke vorm ook te reproduceren of te laten repro-
duceren.

Zo ook bepaalt artikel 35, §1 van diezelfde wet dat alleen de uitvoerende kunstenaar het 
recht heeft om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke 
wijze of in welke vorm ook.

Artikel 39, §1 van de Auteurswet bepaalt tenslotte dat onder voorbehoud van het be-
paalde in artikel 41 en onverminderd het recht van de auteur en van de uitvoerende kun-
stenaar alleen de producent van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films het 
recht heeft om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke 
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wijze of in welke vorm ook.
Het verbod van reproductie is zodoende de regel.
Bij wijze van uitzondering bepaalt artikel 22, 5° van de Auteurswet evenwel dat de au-

teur zich niet kan verzetten tegen de reproductie van geluidswerken en audiovisuele wer-
ken die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is, wanneer het werk op ge-
oorloofde wijze openbaar is gemaakt.

Uit voornoemd artikel volgt zodoende dat er aan twee voorwaarden moet zijn voldaan 
opdat een persoon het geluidswerk of audiovisueel werk zou mogen reproduceren: de re-
productie moet in de huiskring geschieden en bovendien mag het alleen daarvoor bestemd 
zijn. Deze voorwaarden moeten cumulatief voorhanden zijn.

In de mate dat voornoemde uitzonderingen van restrictieve interpretatie zijn, dient het 
begrip familiekring strikt te worden uitgelegd in de zin van de kring van familieleden, de 
huiselijke kring.

Aan voornoemde voorwaarde zal dan ook geenszins voldaan zijn wanneer de reproduc-
tie wordt gemaakt in een commerciële inrichting, zoals een copycenter dat met winstdoel-
einden wordt uitgebaat (zie Gedr. St. Kamer 1993-94, nr. 473/33-91/92 (BZ.), p. 194).

Artikel 46, 4° van de Auteurswet voorziet in een gelijkaardige uitzondering wat betreft 
de prestaties van uitvoerende kunstenaars.

De professionele uitbater van een copycenter moet bovendien geacht worden deze wet-
telijke regeling te kennen.

Besluit
Het hof van beroep dat uitdrukkelijk verklaart dat het overbodig is te onderzoeken of er 

was voldaan aan de vereisten van artikel 22, 5° van de Auteurswet, daar waar het ant-
woord op de vraag of een copycenter kan worden aangezien als een familiekring, het hof 
van beroep kon toelaten uit te maken of verweerster al dan niet bewust medewerkte aan 
een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbenden, (door de eiseressen vertegen-
woordigd), door derden het nodige materiaal voor het kopiëren ter beschikking te stellen, 
(...) maakt zich aldus schuldig aan rechtsweigering (schending van artikel 5 van het Ge-
rechtelijk Wetboek). Bovendien verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht waar het 
oordeelt dat het overbodig was na te gaan of de kandidaat kopieerders voldeden aan de 
vereisten van artikel 22, 5° van de Auteurswet, aldus voorbijgaande aan de uitdrukkelijk 
door de wet gestelde vereiste van familiekring, waarbinnen de reproductie dient te ge-
schieden en waarvoor zij bestemd moet zijn, opdat de reproductie zonder toestemming 
van de titularis van het auteursrecht of van het naburig recht zou mogen worden uitge-
voerd (schending van de artikelen 1, §1, 22, 5°, 35, §1, 39, §1 en 46, 4° van de wet van 30 
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) en kon het in die omstan-
digheden ook niet wettig besluiten dat het bewijs niet was geleverd van de intentionele of 
bewuste medewerking door verweerster, commerciële uitbaatster van een copycenter, aan 
de inbreuken op auteursrechtelijk beschermde werken (schending van de artikelen 1315, 
1316, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 878 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 1, §1, eerste lid van de Auteurswet bepaalt dat alleen 

de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om het op even 
welke wijze en in welke vorm dan ook te reproduceren;

Dat artikel 35, §1, eerste lid en artikel 39, eerste lid van deze wet hetzelfde 
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recht verschaft aan respectievelijk de uitvoerende kunstenaar en, onder voorbe-
houd van het bepaalde in artikel 41 van deze wet en onverminderd het recht van 
de auteur en van de uitvoerende kunstenaar, aan de producent van de fonogram-
men of van eerste vastleggingen van films, ten aanzien van hun respectieve pres-
tatie;

Dat, onder meer, in de artikelen 21 en 22 van de Auteurswet, wat de vermo-
gensrechten van de auteursrechthebbende betreft, en in artikel 46 van dezelfde 
wet, wat de vermogensrechten van de rechthebbende van naburige rechten be-
treft,  uitzonderingen  worden  bepaald  op  deze  exclusieve  reproductierechten, 
waardoor in die gevallen een reproductie mag worden verricht zonder de vooraf-
gaande toestemming van de rechthebbende;

Overwegende dat de omstandigheid dat de cliënt in een "copycenter" enkel 
met de toestemming van de uitbater een kopie kan nemen of laten nemen door 
middel van de aldaar ter beschikking gestelde apparatuur, geen afbreuk doet aan 
de regel dat degene die de kopie neemt of laat nemen, hetzij over de toestem-
ming van de rechthebbende moet beschikken, hetzij moet voldoen aan de wette-
lijke voorwaarden om zich te beroepen op een der uitzonderingen op het exclu-
sief reproductierecht; dat de toestemming van de uitbater van het "copycenter" 
om het ter beschikking gestelde apparaat te gebruiken immers vreemd is aan de 
toestemming van de rechthebbende vereist door de Auteurswet om een werk te 
mogen reproduceren; 

Dat, derhalve, kopieerder blijft in de zin van de Auteurswet, degene die de ko-
pie materieel vervaardigt, dan wel daartoe opdracht geeft, ook wanneer de kopie 
in een "copycenter" wordt vervaardigd door middel van een ter beschikking ge-
steld apparaat;

Dat het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, er rechts-

weigering bestaat wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voor-
wendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de 
wet;

Dat van rechtsweigering geen sprake kan zijn als de rechter alleen maar een 
middel terzijde laat of oordeelt hierop niet te moeten antwoorden; 

Overwegende dat de appèlrechters oordelen: "Hiervoor werd uiteengezet dat 
(verweerster) in de gegeven omstandigheden hoe dan ook geen inbreuk maakt op 
de meergenoemde bepaling van de wet van 30 juli 1994. Er dient dan ook niet 
verder onderzocht te worden of artikel 22, 5° van de genoemde wet, dat een uit-
zondering op het verbod tot reproduceren bevat, in het voorliggende geval van 
toepassing is";

Dat de appèlrechters aldus het middel van eiseres met betrekking tot artikel 22, 
5° van de Auteurswet onderzoeken en oordelen dat hierover geen uitspraak meer 
dient gedaan gelet op hun beslissing;
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Dat het onderdeel, in zoverre het schending van artikel 5 van het Gerechtelijk 
Wetboek aanvoert, niet kan worden aangenomen;

Overwegende voorts dat, nu de appèlrechters vaststellen dat niet is aangetoond 
dat te  dezen een kopie is  gemaakt door verweerster  of  haar aangestelde,  laat 
staan een kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk, en dat niet vaststaat 
dat een kopie werd gemaakt in strijd met de wetgeving inzake auteursrechten en 
naburige rechten, het oordeel dat niet verder diende te worden onderzocht of die 
kopie al dan niet voldeed aan de vereisten van artikel 22, 5° van de Auteurswet, 
naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het  overige dat  het  onderdeel,  in  zoverre het  schending 

aanvoert van de artikelen 1315, 1316, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en van de artikelen 870 en 878 van het Gerechtelijk Wetboek, afgeleid is uit de 
vergeefs aangevoerde schending van de overige in het  onderdeel  aangewezen 
wetsbepalingen;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

27 mei 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 303

3° KAMER - 30 mei 2005

1º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874 - 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BESTAAN - CONVENTIONELE WIJZIGING - BEWIJS - TEN 
OVERSTAAN VAN DERDEN - GESCHRIFTEN.

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874 - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - BESTAAN - CONVENTIONELE WIJZIGING - BEWIJS - TEN 
OVERSTAAN VAN DERDEN - GESCHRIFTEN.

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - VERZEKERING - 
LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874 - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - 
BESTAAN - CONVENTIONELE WIJZIGING - BEWIJS - TEN OVERSTAAN VAN DERDEN - GESCHRIFTEN.

1º, 2° en 3° Het wettelijke vereiste van een bewijs door geschrift geldt voor de partijen bij  
de verzekeringsovereenkomst, ook wanneer zij het bestaan of de conventionele wijziging 
van de verzekeringsovereenkomst aanvoeren tegen een derde, gezien zij alleen in de  
mogelijkheid zijn zich een geschrift te verschaffen. (Art. 25 Verzekeringswet 11 juni 1874)
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(WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN N.V. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0086.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 april 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 25 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekering, toen opgenomen in titel X, 

Boek I van het Wetboek van Koophandel, thans artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomsten;

- artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest oordeelt, samen met de eerste rechter, dat eiseres het arbeidsonge-

val ten laste dient te nemen nu zij niet overeenkomstig de artikelen 25, eerste en tweede 
lid van de wet van 11 juni 1874 en 7 van de algemene voorwaarden van de polis heeft be-
wezen dat de verzekerings-overeenkomst was geschorst.

Het arrest veroordeelt eiseres dienvolgens lastens P. V. tot betaling van een provisie 
van 0,02 euro en heropent de debatten teneinde partijen toe te laten de gegevens van het 
basisloon ter beschikking te stellen.

Voorts veroordeelt het arrest eiseres, op de vordering van de NV C.T.O., tot betaling 
van de som van 1.459,18 euro, meer de intresten, en, op de vordering van het OCMW van 
Mechelen, tot betaling van de som van 3.634,81 euro, provisioneel, meer de intresten.

De beslissing dat eiseres het bewijs niet leverde van de schorsing van de arbeidsonge-
vallenpolis van de BVBA Evergreen werd op de volgende overwegingen geschraagd:

"In de bewijsvoering omtrent het bestaan alsook in de wijzigingen van een verzeke-
ringscontract  arbeidsongevallen  moeten  de  algemene  regels  van  het  verzekeringsrecht 
worden gerespecteerd (cf. Cass., 24 maart 1986, R.W. 1986-1987, 483).

Hoewel de verzekeringsovereenkomst in beginsel een consensueel contract is, bestaan 
er bijzondere vereisten met betrekking tot het bewijs, die op sommige punten afwijken 
van het gemeenrecht;

Zo bepaalt artikel 25, eerste lid van de wet van 11 juni 1874, zoals ten deze van toepas-
sing (thans artikel 10, §1 van de Landverzekeringswet van 25 juni 1992), dat de verzeke-
ringsovereenkomst  bij  geschrift  moet worden bewezen,  welke ook de waarde van het 
voorwerp van de overeenkomst zij. Het tweede lid van bedoeld artikel stelt dat het bewijs 
door getuigen en vermoedens niettemin mag worden toegelaten, wanneer er een begin van 
bewijs door geschrift aanwezig is;

Deze dwingende wetsbepaling, waarvan contractueel niet kan worden afgeweken met 
miskenning van het beschermde belang, brengt met zich mee dat voor het bestaan van een 
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geldige schorsing van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, onmiskenbaar een 
geschrift is vereist, minstens een begin van bewijs door geschrift, aangevuld met getuigen 
en vermoedens;

Het dwingend karakter van de noodzaak van een bewijs door geschrift wordt met zo-
veel woorden bevestigd door de nieuwe Landverzekeringswet van 25 juni 1992, waarin 
benadrukt wordt dat voornoemde regel zowel geldt voor zijn oorspronkelijke inhoud als 
voor de wijzigingen van het contract;

Het voortbestaan en de inhoud van een reeds aangegane overeenkomst kunnen immers 
steeds door de contractanten gewijzigd worden;

Hieruit volgt evident dat elke wijziging van de verzekeringsovereenkomst conventio-
neel bij geschrift moet worden bewezen;

Anders dan (eiseres) voorhoudt, is de schorsing van de uitvoering van een verzeke-
ringsovereenkomst wegens het verdwijnen van het verzekerde risico aan te merken als een 
wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst. De overeenkomst tussen partijen blijft 
immers voortbestaan doch enkel de verplichtingen van beide partijen worden tijdelijk op-
geschort. De vaststelling dat de uitwerking van de verzekeringsovereenkomst ongedaan 
wordt gemaakt, dient noodzakelijk te worden vastgelegd in een bijvoegsel;

Bovendien steunde de weigering van (eiseres) om het arbeidsongeval ten laste te nemen 
op een schorsing van het contract en niet op de beëindiging ervan, zodat haar opmerking - 
zoals in haar repliek op het advies van het openbaar ministerie wordt herhaald - dat de 
verzekeringsovereenkomst in feite een einde had genomen wegens verdwijning van het ri-
sico, niet relevant is;

Een bijvoegsel, ook avenant genoemd, is aldus een document dat een wijziging van het 
oorspronkelijk contract vaststelt;

Zoals het oorspronkelijk contract is dit bijvoegsel aan de vereiste van een geschrift on-
derworpen (M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Larcier, Brussel, 1999, nr. 394);

Terecht heeft de eerste rechter kunnen vaststellen dat de avenant N 02, opgemaakt op 4 
oktober 1989 met als voorwerp 'suspension'  (vrij vertaald, schorsing) niet  ondertekend 
werd door (vijfde verweerster);

Op grond van bovenstaande overwegingen, beslist het (arbeids)hof dan ook dat, wegens 
het ontbreken van een door beide partijen ondertekend bijvoegsel dat de schorsing van de 
verzekeringspolis vanaf 1 juli 1989 vaststelt, dit bijvoegsel niet beantwoordt aan de bij ar-
tikel 25, eerste lid van de wet van 11 juni 1874 vooropgestelde vereiste van een geschre-
ven bewijs van de verzekerings-overeenkomst (en wijzigingen ervan);

Anders dan (eiseres) wil doen uitschijnen, houdt het feit dat (vijfde verweerster) tot be-
taling van de door (eiseres) bij aangetekende brief van 8 maart 1990 gevorderde premies 
is overgegaan, niet het bewijs in van een bevestiging van haar oorspronkelijk verzoek tot 
schorsing, nog minder van het bestaan van een geldige conventionele schorsing van de 
verzekerings-overeenkomst;

Deze aanmaning houdt integendeel een dreiging in tot schorsing van de waarborg met 
terugwerkende kracht op de vervaldag '(...) bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde 
termijn en dit tot de dag volgend op de volledige betaling van de verschuldigde bedragen 
en van de invorderingskosten';

Wat betreft de verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen wordt overigens nog ex-
pliciet in de verf gezet dat 'de waarborgen geschorst worden vanaf de I5de dag om 0 uur 
na de afgifte ter post van deze brief'.

Dat de dreiging van schorsing van dekking enkel de verzekeringsovereenkomst 'Bur-
gerlijke Aansprakelijkheid Bedrijfsleider' betrof, wordt door wat voorafgaat duidelijk te-
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gengesproken;
De voorgebrachte premieafrekening van 31 januari 1990 (stuk 3, bundel (eiseres)) laat 

evenmin toe te besluiten dat de polis arbeidsongevallen zou geschorst zijn;
Hieruit volgt duidelijk dat voor de schorsing van de uitvoering van de verzekerings-

overeenkomst  geen  wilsovereenstemming  tussen  de  contracterende  partijen  inzake  tot 
stand was gekomen;

In het licht van wat voorafgaat is de door (eiseres) ontwikkelde argumentatie inzake de 
uitvoering van de overeenkomsten te goeder trouw ter zake niet relevant;

Rest bijgevolg de vraag of één van de bijgebrachte overtuigingsstukken beantwoordt 
aan de vereisten gesteld door artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek om als begin van 
bewijs door geschrift (zoals bepaald bij artikel 25, tweede lid van de wet van 25 juni 
1874) te kunnen worden aangemerkt;

Artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek noemt een begin van bewijs door geschrift 
elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, 
of  van de persoon door  hem vertegenwoordigd,  en waardoor het beweerde feit  waar-
schijnlijk wordt gemaakt;

Het (arbeids)hof benadrukt in dit verband dat het geschrift noodzakelijk moet uitgaan 
van de partij zelf tegen wie het wordt tegengeworpen, in casu van (vijfde verweerster);

De  mededelingsnota  van (eiseres)  naar  aanleiding  van  de telefonische aanvraag  tot 
schorsing door (vijfde verweerster) noch het bijvoegsel van 4 oktober 1989 beantwoorden 
aan de vereisten van bedoeld artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek, vermits deze ge-
schreven  akten  niet  uitgaan  van  de  persoon  tegen  wie  het  geschrift  en  het  beweerde 
rechtsfeit wordt aangevoerd;

Evenmin laat de inhoud van deze stukken toe te besluiten dat (vijfde verweerster) zelf 
de schorsing van de verzekeringsovereenkomst zou hebben gevraagd;

Ook de brief van 24 augustus 1994 van (vijfde verweerster), waarbij deze (eiseres) ver-
zocht  om  de  openstaande  arbeidsongevallenverzekering  terug  te  openen,  kan  het 
(arbeids)hof niet aannemen als een begin van bewijs door geschrift (stuk 6, bundel (eise-
res));

Met brief van 26 juli 1994 deed (vijfde verweerster) immers aangifte van het arbeidson-
geval van 23 juli 1994 bij (eiseres) (stuk 1, bundel (vijfde verweerster)). Hierop reageerde 
(eiseres) op datum van 9 augustus 1994 met het toesturen van een kopie van haar brief aan 
het Fonds voor Arbeidsongevallen, waarin zij melding maakt dat de waarborgen van het 
contract geschorst zijn sinds 30 juni 1989 (stuk 2, bundel (vijfde verweerster))

De vraag tot reactivering van de geschorste polis met voornoemd schrijven van 24 au-
gustus 1994 van (vijfde verweerster), dient dan ook in het licht van de hiervoor omschre-
ven feiten te worden geplaatst. Aldus mist het beweerde feit van schorsing van de verze-
keringspolis schijn van waarachtigheid, zoals vereist bij artikel 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Bij gebrek aan begin van schriftelijk bewijs, is het (eiseres) niet toegelaten terug te val-
len op een bewijs door getuigen en vermoedens, zodat het (arbeids)hof op de in dit ver-
band ontwikkelde argumenten niet dient in te gaan;

Uit wat voorafgaat volgt noodzakelijk dat wegens het ontbreken van een ondertekend 
geschrift zoals wettelijk is vereist, (eiseres) geen geldige schorsing van de verzekerings-
polis vanaf 1 juli 1989 bewijst, zodat deze gehouden is tot betaling van de wettelijke ver-
goedingen zoals bepaald bij de Arbeidsongevallenwet;

De kritiek van (eiseres) dat de eerste rechter ten onrechte verwezen heeft naar artikel 7 
van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis dient, in het licht van wat vooraf-
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gaat, als niet relevant te worden afgewezen;
Het is ten overvloede dat het (arbeids)hof wenst op te merken dat de voorliggende ver-

zekeringspolis tussen de betrokken partijen in geen enkel opzicht afwijkt van de bewijsre-
geling zoals bepaald bij artikel 25 van de (oude) Verzekeringswet van 11 juni 1874;

De algemene polisvoorwaarden voorzien inderdaad dat de wijzigingen aan het verzeke-
ringscontract pas verworven zijn vanaf het ogenblik dat de bijlage bij het verzekerings-
contract door beide partijen ondertekend is, wat hier niet het geval is;

Terecht heeft de eerste rechter op grond van een correcte juridische ontleding van arti-
kel 7 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen beslissen dat een 
ondertekend geschrift vereist is om de schorsing van de overeenkomst te bewijzen". (ar-
rest, p.15 - p.18).

Grieven
Overeenkomstig artikel 25 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 moet de verzeke-

ringsovereenkomst bewezen worden door geschrift, ongeacht de waarde van de overeen-
komst (eerste lid). Wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is, dan kan 
niettemin het bewijs door getuigen worden toegelaten.

Deze dwingende bepaling brengt met zich mee dat elke wijziging van de oorspronkelij-
ke verzekeringsovereenkomst, zoals de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst 
wegens het verdwijnen van het verzekerde risico, tussen partijen bij geschrift moet wor-
den bewezen, minstens met een begin van bewijs door geschrift, aangevuld met getuigen.

Deze regel geldt niet tegenover derden ten aanzien van wie het bewijs van het bestaan 
van een verzekeringsovereenkomst, of een wijziging ervan, vrij is.

Tegenover eerste verweerder, tweede verweerder en derde verweerster, zijnde respec-
tievelijke de getroffene en de personen die de medische, farmaceutische, heelkundige en 
verplegingskosten hebben gedragen (cf. artikel 73 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971), kon eiseres bijgevolg het bewijs van de schorsing van de verzekeringsover-
eenkomst leveren met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen.

Zo kon eiseres zich ten opzichte van voormelde "derden" beroepen op het avenant N 02 
van 4 oktober 1989 om aan te tonen dat de overeenkomst was geschorst vanaf 1 juli 1989, 
ook al droeg dit document niet de handtekening van vijfde verweerster, de verzekerings-
nemer.

Ook de aanmaning van eiseres van 8 maart 1990, de premieafrekening van 31 januari 
1990, de mededelingsnota van eiseres naar aanleiding van de telefonisch aanvraag van 
vijfde verweerster tot schorsing van de polis en de brief van vijfde verweerster van 24 au-
gustus 1994 met het verzoek tot reactivering van de geschorste polis, vermocht eiseres 
dienstig als bewijs in te roepen van het bestaan van de schorsing, ongeacht of dezen stuk-
ken al dan niet beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake het begin van bewijs door geschrift.

Aan de vrije bewijslevering die geldt ten aanzien van derden kon in casu bovendien 
geen afbreuk worden gedaan door artikel 7 van de algemene voorwaarden van de verzeke-
ringspolis waarin eveneens een ondertekend geschrift is vereist om de schorsing van de 
overeenkomst tussen partijen te bewijzen. Overeenkomsten brengen immers, krachtens ar-
tikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende 
partijen zelf en strekken niet tot voordeel van derden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, ten aanzien van eerste verweerder, tweede ver-
weerder en derde verweerster, niet wettig heeft kunnen oordelen dat eiseres het arbeidson-
geval ten laste dient te nemen omdat zij het bestaan van een geldige schorsing van de ver-
zekeringspolis niet heeft bewezen overeenkomstig de artikelen 25 van de oude Verzeke-
ringswet van 11 juni 1874 en 7 van de algemene polisvoorwaarden, met name met een 
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door beide partijen ondertekend geschrift, of met een begin van schriftelijk bewijs aange-
vuld door getuigen (schending van de artikelen 25 van de wet van 11 juni 1874, 1134 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof.
1. Eerste middel
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 25, eerste 

lid  van  de  Verzekeringswet  van 11 juni  1874,  de  verzekerings-overeenkomst 
moet worden bewezen door geschrift, ongeacht de waarde van het voorwerp van 
de overeenkomst;

Dat, krachtens het tweede lid van die wettelijke bepaling, het bewijs door ge-
tuigen niettemin kan worden toegelaten, wanneer er een begin van schriftelijk 
bewijs aanwezig is;

Dat die wettelijke bewijsregeling geldt voor de partijen bij de verzekerings-
overeenkomst, ook wanneer zij het bestaan of de conventionele wijziging van de 
verzekeringsovereenkomst aanvoeren tegen een derde,  gezien zij  alleen in  de 
mogelijkheid zijn zich een geschrift te verschaffen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. eerste verweerder op 23 juli 1994 het slachtoffer werd van een arbeidsonge-

val tijdens zijn tewerkstelling bij vijfde verweerster;
2. de eerste verweerder, tweede verweerder en de derde verweerster de vergoe-

ding vorderden van hun schade ten laste van eiseres in haar hoedanigheid van ar-
beidsongevallenverzekeraar  van  de  vijfde  verweerster,  alsmede  ten  laste  van 
vierde verweerder;

3. eiseres weigerde het arbeidsongeval ten laste te nemen omdat de verzeke-
ringspolis vanaf 1 juli 1989 geschorst was wegens de verdwijning van het risico;

Dat de appèlrechters oordelen dat, overeenkomstig artikel 25 van de verzeke-
ringswet van 11 juni 1874, voor het door eiseres te leveren bewijs van het be-
staan van een conventionele schorsing van de uitvoering van de verzekerings-
overeenkomst, een geschrift vereist is of minstens een begin van bewijs door ge-
schrift aangevuld met getuigen en vermoedens;

Dat zij vervolgens oordelen dat eiseres geen ondertekend geschrift, noch een 
begin van schriftelijk bewijs voorlegt waaruit blijkt dat de verzekeringspolis van-
af 1 juli 1989 werd geschorst;

Dat de appèlrechters op grond hiervan wettig beslissen dat eiseres gehouden is 
het arbeidsongeval ten laste te nemen;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende verder dat de appèlrechters met hun oordeel inzake het vereiste 

schriftelijk bewijs overeenkomstig artikel 25 van de Verzekeringswet van 11 juni 
1874, een zelfstandige en vergeefs bekritiseerde grond van hun beslissing geven;

Dat het onderdeel, in zoverre het gericht is tegen het oordeel van de appèlrech-
ters met betrekking tot dezelfde bewijsregeling bepaald in artikel 7 van de alge-
mene polisvoorwaarden, niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk 
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is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

30 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Maes.

Nr. 304

3° KAMER - 30 mei 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - OPZEGGING - NIETIGHEID - ONTSLAG 
- PARTIJEN - VERDERE UITVOERING OVEREENKOMST - GEEN AFSTAND VAN RECHT VAN AANVOERING 
VAN BEËINDIGING - EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - AANVANG - VERJARINGSTERMIJN.

2º VERJARING — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEGGING - NIETIGHEID - 
ONTSLAG - PARTIJEN - VERDERE UITVOERING OVEREENKOMST - GEEN AFSTAND VAN RECHT VAN 
AANVOERING VAN BEËINDIGING - EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - AANVANG - VERJARINGSTERMIJN.

1º en 2° In geval zowel de werkgever als de werknemer zich na de kennisgeving van de 
ongeldige opzegging verder hebben gedragen alsof er geen onmiddellijk ontslag heeft  
plaatsgevonden, wordt de nietigheid van de opzegging niet gedekt, maar kan na een 
redelijke termijn aanvaard worden dat de partijen afstand hebben gedaan van het recht  
het  onmiddellijk  ontslag  in  te  roepen;  in  deze  omstandigheden  blijft  de 
arbeidsovereenkomst gewoon voortduren totdat ze op een andere wijze wordt beëindigd;  
wanneer in de voormelde omstandigheden de partij aan wie kennis werd gegeven van  
het  ontslag  binnen  redelijke  termijn  het  gegeven  ontslag  inroept,  moet  de 
arbeidsovereenkomst  voor  wat  de  gevolgen  ervan  betreft  als  beëindigd  worden  
beschouwd  op  de  dag  dat  die  partij  zich  op  die  beëindiging  beroept,  zodat  de  
verjaringstermijn van de uit de arbeidsovereenkomst ontstane rechtsvorderingen van dan  
af een aanvang neemt1. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet)

(N. T. SPAR RETAIL N.V.)

ARREST

(A.R. S.04.0115.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Cass., 11 april 2005, A.R. S.04.0113.N, nr. 216.
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III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 15, 32, 3°, 37 en 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten;
- de artikelen 2244, 2248 en 2261 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke tegenvordering van verweerster, het incidenteel beroep van verweerster ontvankelijk 
en gedeeltelijk gegrond, veroordeelt het eiser tot betaling aan verweerster van het nettobe-
drag overeenstemmend met het bedrag van 30.481,26 euro bruto ten titel van opzegver-
goeding, meer de moratoire interest vanaf 12 juni 1998 en de gerechtelijke interest vanaf 
26 mei 1999, en dat op grond van de volgende motieven:

"Uit de tekst van de ontslagbrief van 19 mei 1998 blijkt volgens het (arbeids)hof zonder 
enige twijfel een definitieve beslissing van (eiser) om de arbeidsovereenkomst te beëindi-
gen.

De woorden "met dit schrijven wens ik mijn ontslag aan te bieden als werknemer" sa-
men met "wij danken u voor een vlotte en correcte afhandeling zodat een spoedig vertrek 
kan plaatsvinden" zijn ondubbelzinnig en laten volgens het (arbeidshof) niet de minste 
twijfel bestaan over dat (eiser) met deze brief aan (verweerster) ter kennis bracht dat hij 
werkelijk besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

(Eiser) verbindt deze beslissing niet aan één of andere voorwaarde, noch aan één of an-
dere termijn. Hij stelt dat partijen de opzegtermijn in onderling akkoord zullen vaststellen 
(...) hoopt op een spoedig vertrek, doch drukt in zijn ontslagschrijven geen enkele voor-
waarde uit waarvan hij zijn ontslagbeslissing afhankelijk maakt.

(Eiser) stelt geen enkele termijn voorop waarop hij de overeenkomst zou beëindigen 
(...).

Het (arbeids)hof deelt de mening van de eerste rechter dat de brief die (eiser) op 19 mei 
1998 voor ontvangst laat ondertekenen door de werkgever een ontslagbeslissing is en niet 
zomaar een uiting van een voornemen of van de wens om later, ooit in de toekomst, de ar-
beidsovereenkomst te zullen willen beëindigen.

Uit de omringende omstandigheden, in het bijzonder de mailing van 25 mei 1998, van 
de toekomstige werkgever van (eiser), alsook uit de berichten die (verweerster) aan (haar) 
cliënten en aan (haar) personeel verspreidde, blijkt even duidelijk dat (eiser) op 19 mei 
1998 aan (verweerster) ter kennis bracht dat hij beslist (had) de arbeidsovereenkomst met 
(verweerster) te beëindigen om zo spoedig mogelijk in dienst te kunnen treden bij een 
nieuwe werkgever als directeur franchise Nopri-Unic.

Overwegende dat de ontslagbrief van 19 mei 1998 niet beantwoordt aan de vormvereis-
ten van artikel 37, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet (AOW), dat immers op straffe 
van nietigheid voorschrijft dat de kennisgeving van de opzegging het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn moet vermelden, quod non.

Artikel 82, §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat voor bedienden boven 
een zeker maandloon de opzeggingstermijn moet vastgesteld worden door een overeen-
komst tussen partijen of door de rechter. Dit wil echter niet zeggen dat een opzegging 
zonder geldige opzeggingstermijn de arbeidsrelatie laat voortbestaan tot de opzeggingster-
mijn is vastgesteld door een overeenkomst of door de rechter. Zo'n opzegging is nietig. De 
arbeidsovereenkomst wordt er onmiddellijk door verbroken (...).
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Overwegende dat de nietigheid van de opzegging wegens het ontbreken van de ver-
plichte vermeldingen nl. het begin en duur van de opzeggingstermijn het ontslag niet on-
gedaan maakt (...).  Wanneer het ontslag gepaard gaat met een nietige opzegging, daar 
geen geldige opzeggingstermijn voorhanden is, is de overeenkomst onmiddellijk beëin-
digd (...).

In onderhavige zaak bevat de ontslagbeslissing van 19 mei 1998 helemaal geen opzeg-
gingstermijn, zelfs geen ongeldig uitgedrukte termijn.

(Eiser) voert aan dat (verweerster) de nietigheid van de opzegging zou gedekt hebben 
door haar houding.

Overwegende dat als bewezen voorkomt dat (eiser) vanaf 20 mei 1998 feitelijk sommi-
ge prestaties is blijven uitvoeren voor (verweerster) en dat (verweerster) hem ook verder 
loon uitbetaalde tot 12 juni 1998.

Zoals (verweerster) officieel aan (haar) personeel en cliënteel aankondigde op 3 juni 
1998 (...) werd tussen partijen blijkbaar afgesproken dat (eiser), gezien zijn nieuwe functie 
zich in een zeer concurrentiële omgeving situeert (GB), zich nog minimaal met de lopen-
de en toekomstig gerichte zaken bij (verweerster) zou bezighouden en alle verdere activi-
teiten gericht worden op het zorgen voor een degelijke overdracht. Een interim-manage-
ment zorgt voor de continuïteit op alle vlakken (...).

(Eiser) stelt ten onrechte dat de arbeidsovereenkomst na zijn ontslagbeslissing verder 
"normaal" werd uitgevoerd tussen partijen. Partijen kwamen blijkbaar immers overeen 
(...) dat (eiser) voorlopig en tijdelijk in dienst bleef om bij te dragen tot de overdracht van 
zijn taken en met dien verstande dat hij nog slechts minimaal zijn commerciële functie 
zou uitoefenen voor lopende en toekomstgerichte zaken.

Een nietigheid krachtens artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van de opzeg-
ging uitgaande van een werknemer is een relatieve nietigheid. Deze kan inderdaad gedekt 
worden. Een nietigheid dekken betekent dat een partij ervan afziet zich op de nietigheid 
van een rechtshandeling te beroepen en deze rechtshandeling als rechtsgeldig aanvaardt, 
hetzij impliciet, hetzij uitdrukkelijk.

Dekking van de nietigheid kan door een overeenkomst.
In onderhavig geval is er geen enkel bewijs dat partijen na het ontslag een dergelijke 

overeenkomst zouden gesloten hebben. Er is ook geen spoor van akkoord van (verweer-
ster) met een spoedig vertrek zoals (eiser) voorstelde. Er is ook geen spoor van een uit-
drukkelijke afstand in hoofde van (verweerster) van haar recht om zich op de nietigheid te 
beroepen. Een impliciete afstand van het recht zich op de nietigheid van een opzegging te 
beroepen kan volgens het (arbeids)hof slechts afgeleid worden uit feiten die voor geen an-
dere interpretatie vatbaar zijn, zoals geldt voor iedere impliciete afstand van een recht.

Het loutere feit dat (verweerster) gedurende de periode van 19 mei tot 12 juni 1998 (of 
ruim 3 weken) d.w.z. niet onmiddellijk de nietigheid van de opzegging heeft ingeroepen is 
in de concrete omstandigheden van deze zaak geen bewijs van een afstand van recht in 
(haren) hoofde om zich op de nietigheid van de opzegging te beroepen.

Vooreerst dient benadrukt te worden dat (eiser) in zijn ontslagbrief van 19 mei 1998 
geen enkele opzegtermijn of vertrekdatum voorstelde en eenzijdig stelt dat partijen een 
overeenkomst zullen sluiten over de opzegtermijn.

(Verweerster) diende in deze omstandigheden dan ook over een redelijke bedenktijd en 
over een redelijke onderhandelingstermijn te kunnen beschikken vooraleer zijn definitief 
standpunt te kunnen geven.

Partijen blijken trouwens gepoogd te hebben te onderhandelen over de opzegtermijn na 
de terugkeer van de ontslagbevoegde persoon uit het buitenland en wel op 3 juni 1998 
volgens (eisers) eigen beweringen, doch tevergeefs, waarna (verweerster) juridisch advies 
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inwon (...) en waarna (verweerster) zich op 12 juni 1998 met een aangetekend schrijven 
op de nietigheid van de opzegging beriep.

Een bedenktijd van 3 weken komt het (arbeidshof) in de concrete omstandigheden van 
deze zaak niet overdreven of onredelijk voor, mede gelet op het feit dat er ook tijd nodig 
was om te pogen te onderhandelen zoals (eiser) (verweerster) met zijn brief van 19 mei 
1998 had gevraagd opdat een spoedig vertrek zou kunnen plaatsvinden.

Het loutere feit dat (verweerster) gedurende deze bedenktijd van 3 weken (eiser) voor-
lopig in dienst hield (en loon betaalde) en hem belaste met minimale commerciële taken 
en met de overdracht van zijn dossiers, is volgens het (arbeidshof) geen bewijs van (af-
stand van het) recht om de nietigheid van de opzegging in te roepen.

Het (arbeidshof) beaamt dan ook de beslissing van de eerste rechter.
(Verweerster) stelde met (haar) aangetekend schrijven van 12 juni 1998 terecht dat (ei-

sers) opzegging van 19 mei 1998 nietig was overeenkomstig artikel 37 van de Arbeids-
overeenkomstenwet (AOW), doch dat deze nietigheid de geldigheid van zijn ontslag niet 
aantastte, zodat hij op 19 mei 1998 onmiddellijk de arbeidsovereenkomst beëindigde.

Vermits (eiser) zelf de arbeidsovereenkomst beëindigde, heeft hij geen recht op een op-
zeggingsvergoeding". (12de blad, vijfde alinea, - 16de blad, tweede alinea van het bestre-
den arrest).

Verder oordeelt het arbeidshof in het bestreden arrest:
"(...) dat de bij artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn 

van één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst als vertrekdatum heeft het ogen-
blik waarop de overeenkomst daadwerkelijk niet meer wordt uitgeoefend. (...)

Het einde van de overeenkomst bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet valt niet noodzakelijk samen met het ontslag noch met de normale duur van de over-
eenkomst maar met de laatste dag van effectieve prestaties. (...)

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een nietige opzegging neemt 
de eenjarige verjaringstermijn een aanvang de dag dat de partijen de overeenkomst niet 
meer uitvoeren en niet de dag van het ontslag (...).

(...) dat de partijen de overeenkomst na het ontslag van 19 mei 1998 nog feitelijk verder 
uitvoerden tot 12 juni 1998. (Eiser) verrichtte nog arbeidsprestaties, (verweerster) betaal-
de nog loon.

Dat de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn een 
aanvang nam op het ogenblik dat de arbeidsbetrekkingen tussen partijen effectief werd be-
ëindigd, dit is op 12 juni 1998.

De door (verweerster) ingestelde eis tot het bekomen van een opzegvergoeding werd 
ingesteld bij besluiten, neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel op 26 mei 
1999 en is derhalve ontvankelijk want ingesteld binnen het jaar na het effectief eindigen 
van de overeenkomst.

Daar vaststaat dat (eiser) de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft beëindigd (zoals 
hoger in dit arrest uiteengezet), is hij (verweerster) een opzeggingsvergoeding verschul-
digd overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet gelijk aan het loon 
voor de passende opzeggingstermijn". (16de blad, voorlaatste alinea, - 17de blad, vijfde 
alinea van het bestreden arrest).

Grieven
1. Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 32, 3° de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, nemen de verbintenissen voort-
spruitende uit een arbeidsovereenkomst die voor een onbepaalde tijd werd gesloten, een 
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einde door de wil van een der partijen. Ieder van de partijen bij een arbeidsovereenkomst 
kan op elk ogenblik overgaan tot ontslag, zijnde een handeling waarbij zij aan de andere 
partij ter kennis brengt dat zij besloten heeft de bestaande arbeidsovereenkomst te beëin-
digen.

Is de overeenkomst voor een onbepaalde tijd gesloten, dan heeft ieder van de partijen 
krachtens artikel 37, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, het recht die te beëindigen 
door opzegging aan de andere partij. Daarbij deelt de ene partij aan de andere partij de ter-
mijn mee na verloop waarvan de arbeidsovereenkomst een einde zal nemen. Om regelma-
tig te zijn, moet de opzegging voldoen aan de voorwaarden van artikel 37 van de Arbeids-
overeenkomstenwet en moet de kennisgeving daarvan het begin en de duur van de opzeg-
gingstermijn vermelden en gebeuren op de door de wet voorgeschreven wijze.

Uit de artikelen 32, 3° en 37, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat het ont-
slag uitgaande van een van de partijen bij een arbeidsovereenkomst dat niet beantwoordt 
aan de vereisten van een regelmatige opzegging, onmiddellijk een einde maakt aan de be-
staande arbeidsovereenkomst. Die onmiddellijke beëindiging is onherroepelijk en kan niet 
ongedaan worden gemaakt dan met instemming van beide partijen.

Het arbeidshof oordeelt dat uit de tekst van de ontslagbrief van 19 mei 1998 zonder eni-
ge twijfel een definitieve beslissing van eiser blijkt de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 
Die ontslagbrief van 19 mei 1998 beantwoordt volgens het arbeidshof niet aan de vorm-
vereisten van artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Wanneer het ontslag gepaard 
gaat met een nietige opzegging, daar geen geldige opzeggingstermijn voorhanden is, is de 
arbeidsovereenkomst, nog steeds volgens het arbeidshof, onmiddellijk beëindigd.

Het arbeidshof oordeelt voorts dat eiser ten onrechte aanvoerde dat de arbeidsovereen-
komst na zijn ontslagbeslissing verder normaal werd uitgevoerd, aangezien de partijen 
blijkbaar overeen kwamen dat eiser voorlopig en tijdelijk in dienst bleef om bij te dragen 
tot de overdracht van zijn taken en met dien verstande dat hij nog slechts minimaal zijn 
commerciële functie zou uitoefenen voor lopende en toekomstgerichte zaken.

De nietigheid van de opzegging werd volgens het arbeidshof niet gedekt door verweer-
ster. Ook het feit dat verweerster niet onmiddellijk de nietigheid van de opzegging heeft 
ingeroepen, is in de concrete omstandigheden volgens het arbeidshof geen bewijs van een 
afstand van het recht zich alsnog op de nietigheid van de opzegging te beroepen. Aange-
zien eiser geen enkele opzeggingstermijn of vertrekdatum voorstelde, maar eenzijdig stel-
de dat partijen een overeenkomst zullen sluiten over de opzeggingstermijn, diende ver-
weerster volgens het arbeidshof over een redelijke bedenktijd te kunnen beschikken voor-
aleer een definitief standpunt in te nemen.

Het arbeidshof besluit dat verweerster terecht stelde dat eisers opzegging nietig was, 
doch dat die nietigheid de geldigheid van eisers ontslag van 19 mei 1998 niet aantastte, 
zodat eiser op 19 mei 1998 de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigde.

Aldus stelt het arbeidshof het einde van de arbeidsovereenkomst vast op 19 mei 1998.
2.1.  De partij  die een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten beëindigt  zonder 

dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn is krachtens artikel 39, 
§1 van de Arbeidsovereenkomsten-wet gehouden de andere partij een vergoeding te beta-
len die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeen-
komst overeenstemmend hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het res-
terende gedeelte van die termijn.

Artikel 15, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de rechtsvorderin-
gen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeen-
komst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat die termijn één 
jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden.
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De vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding is een rechtsvordering die uit 
de arbeidsovereenkomst is ontstaan en waarop artikel 15 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet toepassing vindt.

De verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt gestuit 
overeenkomstig de regelen van het Burgerlijk Wetboek. Zo vormen krachtens artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek 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. Ook de erkenning van het recht door hem tegen wie de verjaring loopt, stuit vol-
gens artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek de verjaring. Krachtens artikel 2261 van het 
Burgerlijk Wetboek is de verjaring verkregen wanneer de laatste dag van de vereiste tijd 
verlopen is.

2.2. Het arbeidshof overweegt dat de bij artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bedoelde verjaringstermijn van één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst als 
vertrekdatum heeft "het ogenblik waarop de overeenkomst daadwerkelijk niet meer wordt 
uitgeoefend" (16de blad, voorlaatste alinea van het bestreden arrest), alsook dat het einde 
van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet 
noodzakelijk samenvalt met het ontslag noch met de normale duur van de overeenkomst, 
"maar met de laatste dag van effectieve prestaties" (16de blad, laatste alinea van het be-
streden arrest).

Verder overweegt het arbeidshof dat, wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verbro-
ken door een nietige opzegging, de eenjarige verjaringstermijn een aanvang neemt "de 
dag dat de partijen de overeenkomst niet meer uitvoeren en niet de dag van het ontslag" 
(17de blad, eerste alinea van het bestreden arrest). 

Het arbeidshof stelt vast dat partijen de arbeidsovereenkomst na het ontslag van 19 mei 
1998 nog verder uitvoerden tot 12 juni 1998, en dat de verjaringstermijn van artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet "een aanvang nam op het ogenblik dat de arbeidsbe-
trekkingen tussen partijen effectief werden beëindigd, dit is op 12 juni 1998" (17de blad, 
tweede en derde alinea van het bestreden arrest).

Het arbeidshof besluit dat de "door (verweerster) ingestelde eis tot het bekomen van 
een opzegvergoeding werd ingesteld bij besluiten, neergelegd ter griffie van de Arbeids-
rechtbank te Brussel op 26 mei 1999 en is derhalve ontvankelijk want ingesteld binnen het 
jaar na het effectief eindigen van de overeenkomst" (17de blad, vierde alinea van het be-
streden arrest).

Het arbeidshof schendt artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten door de verjaringstermijn van één jaar waarvan sprake in die bepaling 
een aanvang te laten nemen op de laatste dag van de effectieve prestaties, zijnde het ogen-
blik dat de arbeidsbetrekkingen tussen partijen effectief werden beëindigd, nl. volgens de 
vaststellingen van het arbeidshof op 12 juni 1998.

Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt inderdaad dat de rechtsvorderin-
gen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze 
overeenkomst, of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze ter-
mijn één jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden. Overeenkomstig 
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet neemt de eenjarige verjaringstermijn dus 
een aanvang bij het einde van de arbeidsovereenkomst, niet bij het eindigen van de effec-
tieve prestaties of de arbeidsbetrekkingen.

Het arbeidshof stelt het einde van de arbeidsovereenkomst vast op 19 mei 1998. Aange-
zien het arbeidshof geen enkele daad van stuiting vaststelt, wordt de verjaring verkregen 
wanneer de laatste dag van de vereiste tijd, zijnde één jaar, verlopen is. Indien het einde 
van de arbeidsovereenkomst zich situeert op 19 mei 1998, is de verjaring van de rechts-
vorderingen die ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, verkregen op 20 mei 1999.
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Het arbeidshof oordeelt dan ook niet wettig dat de in artikel 15 van de Arbeidsovereen-
komstenwet bedoelde verjaringstermijn een aanvang nam op het ogenblik dat de arbeids-
betrekkingen tussen partijen effectief werden beëindigd, zijnde op 12 juni 1998, en ver-
klaart bijgevolg de vordering van verweerster tot het bekomen van een opzeggingsvergoe-
ding, ingesteld bij conclusie neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 
26 mei 1999, niet wettig ontvankelijk (schending van de artikelen 15, 32, 3°, 37 en 39, §1 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, alsook de artikelen 
2244, 2248 en 2261 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof beslist niet wettig dat het incidenteel beroep van verweerster ontvanke-
lijk en gedeeltelijk gegrond is, en veroordeelt eiser niet wettig tot betaling aan verweerster 
van het nettobedrag overeenstemmend met het bedrag van 30.481,26 euro bruto ten titel 
van opzegvergoeding, meer de moratoire interest vanaf 12 juni 1998 en de gerechtelijke 
interest vanaf 26 mei 1999 (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde 
wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Zoals onder punt 1 van het eerste onderdeel van dit middel aangetoond, stelt het ar-

beidshof het einde van de arbeidsovereenkomst vast op 19 mei 1998. De nietigheid van de 
opzegging tast inderdaad de geldigheid van het ontslag niet aan, en een nietige opzegging 
of een ontslag zonder opzegging, leidt inderdaad tot het onmiddellijke einde van de ar-
beidsovereenkomst. Het arbeidshof stelt niet vast dat de partijen het ontslag van 19 mei 
1998 in onderling akkoord ongedaan hebben gemaakt. Het overweegt integendeel dat ei-
ser ten onrechte stelt dat de arbeidsovereenkomst na zijn ontslagbeslissing verder "nor-
maal" werd uitgevoerd tussen partijen.

Wel stelt het arbeidshof vast dat bewezen voorkomt dat eiser vanaf 20 mei 1998 feite-
lijk sommige prestaties is blijven uitvoeren voor verweerster, dat verweerster hem ook 
verder loon uitbetaalde tot 12 juni 1998 en dat eiser voorlopig en tijdelijk in dienst bleef 
om bij te dragen tot de overdracht van zijn taken.

De door verweerster, bij conclusie neergelegd op 26 mei 1999 ter griffie van de Ar-
beidsrechtbank te Brussel, ingestelde vordering tot het bekomen van een opzeggingsver-
goeding verklaart het arbeidshof ontvankelijk "want ingesteld binnen het jaar na het effec-
tief eindigen van de overeenkomst". Het arbeidshof stelt geen daden van stuiting van de 
verjaringstermijn vast.

Door enerzijds te overwegen dat "(verweerster) met (haar) aangetekend schrijven van 
12 juni 1998 terecht (stelde) dat (eisers) opzegging van 19 mei 1998 nietig was overeen-
komstig artikel 37 van de Arbeidsovereen-komstenwet (AOW), doch dat deze nietigheid 
de geldigheid van zijn ontslag niet aantastte, zodat hij op 19 mei 1998 onmiddellijk de ar-
beidsovereenkomst beëindigde". (16de blad, eerste alinea van het bestreden arrest, onder-
streping toegevoegd), en anderzijds dat "De door (verweerster) ingestelde eis tot het beko-
men van een opzegvergoeding werd ingesteld bij besluiten, neergelegd ter griffie van de 
arbeidsrechtbank te Brussel op 26 mei 1999 en (...) derhalve ontvankelijk (is) want inge-
steld binnen het jaar na het effectief eindigen van de overeenkomst". (17de blad, vierde 
alinea van het bestreden arrest, onderstreping toegevoegd), is de motivering van het ar-
beidshof tegenstrijdig.

Men kan niet tegelijkertijd het einde van de arbeidsovereenkomst vaststellen op 19 mei 
1998, en oordelen dat een vordering ingesteld op 26 mei 1999 ontvankelijk is want inge-
steld binnen het jaar na het eindigen van de overeenkomst, aangezien dat laatste impli-
ceert dat de arbeidsovereenkomst geen einde nam vóór 25 mei 1998. Die overwegingen 
zijn tegenstrijdig en leveren een schending op van artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet.

Een arbeidsovereenkomst kan in beginsel maar één keer een einde nemen. De omstan-
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digheid dat na een onregelmatig ontslag nog prestaties worden verricht, heeft niet tot ge-
volg dat de arbeidsovereenkomst pas wordt beëindigd bij de definitieve stopzetting van de 
arbeidsprestaties. De arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk beëindigd op het ogenblik 
van het ontslag, in deze zaak dus op 19 mei 1998.

Het arbeidshof kon niet zonder tegenstrijdigheid eerst het einde van de arbeidsovereen-
komst vaststellen op 19 mei 1998, en vervolgens de vordering van verweerster tot het be-
komen van een opzeggingsvergoeding, ingesteld bij conclusie neergelegd ter griffie van 
de Arbeidsrechtbank te Brussel op 26 mei 1999, ontvankelijk verklaren "want ingesteld 
binnen het jaar na het effectief eindigen van de overeenkomst".

Het arbeidshof beslist niet wettig dat het incidenteel beroep van verweerster ontvanke-
lijk en gedeeltelijk gegrond is, en veroordeelt eiser niet wettig tot betaling aan verweerster 
van het nettobedrag overeenstemmend met het bedrag van 30.481,26 euro bruto ten titel 
van opzegvergoeding, meer de moratoire interest vanaf 12 juni 1998 en de gerechtelijke 
interest vanaf 26 mei 1999 (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 15 van de Arbeidsovereen-komstenwet, de 

rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, alleszins verjaren na 
verloop van één jaar na het beëindigen van deze overeenkomst;

Overwegende dat, krachtens artikel 37, §1, eerste lid van de Arbeidsovereen-
komstenwet, ieder der partijen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
het recht heeft om die te beëindigen door opzegging aan de andere; dat, krach-
tens artikel 37, §1, tweede lid, de kennisgeving van de opzegging op straffe van 
nietigheid het begin en de duur van de opzeggingstermijn dient te vermelden;

Overwegende dat de nietigheid van de opzegging de geldigheid van het ont-
slag niet aantast; dat geen enkele wetsbepaling de geldigheid van het ontslag af-
hankelijk maakt van welbepaalde vormen;

Dat, wanneer de opzegging nietig is, het ontslag geen geldige tijdsbepaling be-
vat, zodat de arbeidsovereenkomst in beginsel onmiddellijk is beëindigd, ook al 
vermeldt de ontslagbrief een latere datum;

Dat evenwel, in geval zowel de werkgever als de werknemer zich na de ken-
nisgeving van de ongeldige opzegging verder hebben gedragen alsof er geen on-
middellijk  ontslag  heeft  plaatsgevonden,  de  nietigheid  van de  opzegging niet 
wordt gedekt, maar na een redelijke termijn kan aanvaard worden dat de partijen 
afstand hebben gedaan van het recht het onmiddellijk ontslag in te roepen; dat in 
deze omstandigheden de arbeidsovereenkomst gewoon blijft voortduren totdat ze 
op een andere wijze wordt beëindigd;

Dat, wanneer in de voormelde omstandigheden de partij aan wie kennis werd 
gegeven van het ontslag binnen redelijke termijn het gegeven ontslag inroept, de 
arbeidsovereenkomst  voor  wat  de  gevolgen  ervan  betreft  als  beëindigd  moet 
worden beschouwd op de dag dat die partij zich op die beëindiging beroept, zo-
dat de verjaringstermijn van de uit de arbeidsovereenkomst ontstane rechtsvorde-
ringen overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomst van dan af een 
aanvang neemt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
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- dat eiser met een brief van 19 mei 1998 zijn ontslag aanbood en hierin ver-
meldde dat hij voor een vlotte en correcte afhandeling dankte, zodat een spoedig 
vertrek zou kunnen plaatsvinden;

- de partijen blijkbaar overeenkwamen dat eiser voorlopig en tijdelijk in dienst 
bleef om bij te dragen tot de overdracht van zijn taken, met dien verstande dat hij 
nog slechts minimaal zijn commerciële functie zou uitoefenen voor lopende en 
toekomstgerichte zaken;

- de partijen de overeenkomst na het ontslag van 19 mei 1998 nog feitelijk ver-
der uitvoerden tot 12 juni 1998;

- eiser nog tot 12 juni 1998 arbeidsprestaties verrichtte en de werkgever het 
loon uitbetaalde;

- verweerster zich op 12 juni 1998 na een redelijke bedenktijd op de nietigheid 
van de opzegging en het gegeven ontslag beriep;

Dat het arrest op grond hiervan vermocht te oordelen dat de verjaringstermijn 
van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet een aanvang nam op het ogen-
blik dat de arbeidsovereenkomst en de arbeidsbetrekkingen tussen de partijen ef-
fectief beëindigd werden op 12 juni 1998;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende  dat  het  onderdeel  een  onwettigheid  aanvoert  en  slechts  de 

schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

30 mei 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Van 
Eeckhoutte.

Nr. 305

2° KAMER - 31 mei 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - 
OPDRACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING.
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3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR 
FEIT.

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - AANVANG VAN DE TERMIJN.

5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING - VOORWAARDEN.

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN 
OPZET - BEOORDELING - VOORWAARDEN.

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling, die bij de regeling van de rechtspleging van 
het  voltooide  gerechtelijk  onderzoek,  over  het  in  conclusie  aangevoerde  middel  van 
verval van de strafvordering door verjaring moet oordelen, kan zich niet vergenoegen met  
een prima facie onderzoek van die verjaring: zij moet, op grond van de precieze feiten  
waarvan zij oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachten voldoende bezwaren bestaan, 
onderzoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet  
verjaard zijn1. (Artt. 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 Sv.)

3º en 4° Wanneer verschillende misdrijven door één en hetzelfde opzet ontstaan en aldus  
slechts één misdrijf vormen dat alleen met de zwaarste straf kan worden bestraft, neemt 
de  verjaring  van de strafvordering  ten aanzien  van de gezamenlijke  feiten  eerst  een 
aanvang  met  het  plegen  van  het  laatste  bewezen  en  niet-verjaarde  feit,  mits  elk  
voorgaand feit van het daaropvolgend feit niet gescheiden is door een grotere tijdspanne  
dan de op het voorafgaande feit toepasselijke verjaringstermijn, rekening houdend met  
de stuiting of schorsing van deze termijn2 3. (Artt. 21 tot 25 V.T.Sv.; Art. 65 Sw.)

5º en 6° Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verscheidene 
misdrijven  uit  hetzelfde  misdadig  opzet  voortvloeien,  slechts  aan  de  vonnisrechter 
voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te worden bepaald; die bepaling  
verhindert aldus de onderzoeksgerechten, die moeten nagaan of de strafvordering al dan 
niet  is  verjaard,  niet  om, op grond van een beoordeling die  niet  bindend is  voor  de  
vonnisrechter, te beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, een collectief misdrijf opleveren door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts  
begint te lopen vanaf het ogenblik dat het laatste feit werd gepleegd4.  (Artt. 21 tot 25 
V.T.Sv.; Artt. 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 Sv.; Art. 65 Sw.)

(L. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Verkeer en Infrastructuur)

ARREST

(A.R. P.05.0536.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 10 maart 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 11 mei 2004, A.R. P.04.0247.N, nr. 250.
2 Cass., 20 okt. 2004, A.R. P.04.0742.F, nr. 492.
3 Cass., 27 maart 1984, A.R. 7628, nr. 428; Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111. 
4 Zie voetnoot 2.



Nr. 305 - 31.5.05 HOF VAN CASSATIE 1165 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel 
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6 Wet-

boek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling 
van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijk onderzoek, over het in con-
clusie aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring moet 
oordelen;

Dat een prima facie onderzoek van die verjaring niet volstaat; dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, op grond van de precieze feiten waarvan zij oordeelt 
dat daaromtrent tegen de verdachten voldoende bezwaren bestaan, moet onder-
zoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet 
verjaard zijn;

Overwegende dat, wanneer verscheidene misdrijven door één en hetzelfde op-
zet ontstaan en aldus slechts één misdrijf vormen dat alleen met de zwaarste straf 
kan worden bestraft, de verjaring van de strafvordering ten aanzien van de geza-
menlijke feiten eerst een aanvang neemt met het plegen van het laatst bewezen 
en niet-verjaarde feit, mits elk voorafgaand feit van het daaropvolgend feit niet 
gescheiden is door een grotere tijdspanne dan de op het voorafgaande feit toepas-
selijke verjaringstermijn, rekening houdend met de stuiting of schorsing van deze 
termijn;

Overwegende dat krachtens artikel 65 Strafwetboek, de vaststelling dat ver-
scheidene misdrijven uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, slechts aan de 
vonnisrechter is voorbehouden in zoverre de uit te spreken straf dient te worden 
bepaald; dat die bepaling aldus de onderzoeksgerechten, die moeten nagaan of de 
strafvordering al dan niet is verjaard, niet verhindert om, op grond van een be-
oordeling die niet bindend is voor de vonnisrechter, te beslissen dat de feiten, in 
de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief misdrijf opleveren 
door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begint te lopen vanaf het ogen-
blik dat het laatste feit werd gepleegd;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat zij  enkel kunnen nagaan of 
tussen de reeks feiten waarvan de verjaring wordt aangevoerd en de daaropvol-
gende feiten geen termijn is verlopen, langer dan de voor deze misdrijven gel-
dende verjaringstermijn, en dat voor het overige, het uitsluitend tot de soevereine 
beoordeling van de feitenrechter  behoort  om te oordelen over  het  al  dan niet 
voorhanden zijn van eenheid van opzet;

Dat hun beslissing dat zij geen bevoegdheid hebben om uitspraak te doen over 
de door de eisers aangevoerde verjaring van de strafvordering van de telastleg-
gingen A.1 tot en met A.10, B.1 tot en met B.10, E.1 tot en met E.7 en F.1, ge-
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steund op het gebrek aan eenheid van opzet en het verband met de overige niet-
verjaarde telastleggingen, niet naar recht is verantwoord;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden, mitsdien 

geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de hiervoor bepaalde afstand;
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over verwijzing wegens de 

telastleggingen A.1 tot en met A.10, B.1 tot en met B.10, E.1 tot en met E.7, en 
F.1;

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

Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten en laat het overige derde ten 
laste van de Staat;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

31 mei 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Verbist.
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