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Nr. 114

2° KAMER - 1 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 38 - ARTIKEL 38, §3 - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE 
BESTUREN - HERSTEL - VERPLICHTING DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDERGAAN - AARD VAN 
DE MAATREGEL - UITSTEL

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET - 
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN - HERSTEL - 
VERPLICHTING DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDERGAAN - AARD VAN DEZE MAATREGEL - 
PROBATIEWET - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken  
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is1. (Impliciete oplossing)  (Art. 38, 
§3, Wegverkeerswet)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1263.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 115

2° KAMER - 1 maart 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING - 
TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - VRIJHEIDSBENEMING - BEGRIP - MAATREGEL VAN VOORLOPIGE 
PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD

2º JEUGDBESCHERMING - MAATREGEL VAN VOORLOPIGE PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE 
DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD - VOORLOPIGE HECHTENIS - 

1 In eerste aanleg had de politierechtbank met name een gewoon uitstel verleend van twee jaar wat de 
verplichting betreft om de geneeskundige en psychologische onderzoeken af te leggen en ervoor te 
slagen. De bestreden beslissing hervormt dienaangaande, op eenparige wijze, het vonnis a quo, door 
te oordelen dat de verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische proeven teneinde 
in het recht tot sturen te worden hersteld een beveiligingsmaatregel is, waarop de Probatiewet niet 
toepasselijk is. Door het cassatieberoep te verwerpen, bevestigt het Hof impliciet die oplossing (Zie 
Cass., 1 feb. 2005, A.R. P.04.1676.N, nr 64; J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Principes 
généraux du Droit pénal positif belge, dl. II, 1965, p. 1007, nr 992; Christiane HENNAU en Jacques 
VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 3de uitg., 2003, nr 529).
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VRIJHEIDSBENEMING - AANHOUDING - BEGRIP

1º en 2° De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, 
Wet 1 maart  2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als  
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in 
de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, §1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0254.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert verschillende grieven aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Eiser die verdacht wordt van diefstallen door middel van geweld of bedrei-

ging verzwaard met de omstandigheden bedoeld in artikel 472 van het Strafwet-
boek, werd op 19 januari 2006 om 20 uur 10, van zijn vrijheid beroofd en, onder 
de  vermeende  identiteit  van  zijn  minderjarige  broer  Youssef,  voor  de  jeugd-
rechter gebracht. Aangezien die zijn voorlopige plaatsing bevolen had, verscheen 
eiser op 25 januari 2006 voor de jeugdrechtbank, overeenkomstig artikel 5, § 1, 
van de Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderja-
rigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

2. Uit het proces-verbaal dat die 25ste januari door de procureur des Konings 
is opgesteld blijkt dat eiser, aangezien er betwisting bestond over zijn identiteit, 
op die terechtzitting had erkend dat zijn voornaam niet Youssef maar Yassine 
was en dat hij ouder dan achttien jaar was, waarop dadelijk de opheffing van de 
maatregel tot plaatsing werd gevorderd en de magistraat van het openbaar minis-
terie  de aanwezige  politiemensen beval  om "[eiser]  op grond van dit  nieuwe 
gegeven van zijn vrijheid te beroven alsook op grond van de talrijke valsheden 
die  zijn  gepleegd  telkens  hij  zich  voor  Youssef  Dibi  liet  doorgaan  in  zijn 
verschillende verklaringen van 19 en 20 januari 2006, bij zijn plaatsing te Ever-
berg en op het ontvangstbericht van de betekening van de voormelde plaatsing. 
[...] Toen de vrijheidsbeneming werd bevolen was het 9 uur 52".

3. Met de vermelding dat eiser op 25 januari 2006 om 9 uur 52 zijn vrijheid 
werd benomen, werd het bevel tot aanhouding, uitgevaardigd wegens diefstallen 
door middel van geweld in bende, 's nachts, met behulp van wapens en gebruik 
makend van een  voertuig om de vlucht  te  verzekeren  en wegens  valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken, diezelfde dag om 20 uur 10 aan eiser 
betekend.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Over de grieven:
Enerzijds blijkt niet, in tegenstelling tot wat eiser beweert, dat het bevel tot 

aanhouding vermeldt dat hij op 20 januari 2006 van zijn vrijheid werd beroofd.
Anderzijds vermeldt het arrest dat "duidelijk uit het proces-verbaal dat op 25 

januari 2006 door de substituut-procureur des Konings F. Van Leeuw is opge-
maakt blijkt dat [eiser] slechts op 25 januari 2006 om 09.52 uur van zijn vrijheid 
werd beroofd, nadat de substituut de jeugdrechter had gevorderd om de maat-
regel tot plaatsing op te heffen en vervolgens de politiemensen had bevolen om 
[eiser]  van  zijn  vrijheid  te  benemen",  en  "dat  hieruit  volgt  dat  het  bevel  tot 
aanhouding, dat aan de inverdenkinggestelde op 25 januari 2006 om 20.10 uur is 
betekend, regelmatig is".

Aldus hebben de appelrechters de conclusie van eiser beantwoord waarin werd 
aangemerkt dat het bevel tot aanhouding hem niet binnen vierentwintig uur na 
zijn  vrijheidsbeneming  werd  betekend.  Zij  hoefden  daarenboven  niet  te 
antwoorden op de middelen waarin wordt aangevoerd dat men zijn werkelijke 
identiteit had kunnen ontdekken zelfs in het geval van opzettelijk stilzwijgen van 
zijn kant en dat hij het  recht  had om zijn werkelijke identiteit  te verzwijgen, 
aangezien hun beslissing die middelen irrelevant maakt.

In zoverre kunnen de grieven niet worden aangenomen.
Voor het overige is de beschikking van de jeugdrechter die is genomen met 

toepassing van artikel 2 van de Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige 
plaatsing  van  minderjarigen  die  een  als  misdrijf  omschreven  feit  hebben 
gepleegd, geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

De grief die het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  de Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. N. Dufresne, Brussel.

Nr. 116

2° KAMER - 1 maart 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - INHOUD - GEEN 
NIETIGHEID - DOEL VAN DE TOEGEZONDEN INLICHTINGEN
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2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - INHOUD - 
TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - TOEZICHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - TOEZENDING VAN HET 
ORIGINEEL VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL OF VAN HET EENSLUIDEND AFSCHRIFT ERVAN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - TOEPASSING

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN 
BELGIË - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
GRONDEN TOT WEIGERING - AANTASTING VAN DE GRONDRECHTEN - BEGRIP

1º  De  inlichtingen  die  het  Europees  aanhoudingsbevel  of  in  de  plaats  daarvan,  met  
toepassing van art. 2, §4, W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,  
de  Schengen-signalering,  moet  bevatten,  zijn  niet  voorgeschreven  op  straffe  van 
nietigheid; ze hebben alleen tot  doel  de onderzoeksrechter in te lichten die,  rekening  
houdend met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke  
voor  hem  aangevoerd  worden  door  de  persoon  waarop  het  van  toepassing  is,  de 
tenuitvoerlegging van voormeld bevel  slechts  in de bij  de wet  bepaalde gevallen kan 
weigeren1.

2º  Een  toezending  van  het  origineel  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  of  van  een 
eensluidend  verklaard  afschrift  is  slechts  nodig  wanneer  de  inlichtingen  die  de 
onderzoeksrechter heeft ontvangen hem en de onderzoeksgerechten niet in staat stellen  
te beoordelen of de voorwaarden die bij de artt. 3 tot 5, Wet 19 dec. 2003 betreffende het  
Europees aanhoudingsbevel zijn bepaald, werden nageleefd2. (Art. 9, Wet 19 dec. 2003)

3º, 4° en 5° Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich  
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij  
geen uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken3.

6º Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003, wordt de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel  geweigerd  als  er  ernstige  redenen zijn  om aan te  nemen dat  die  
tenuitvoerlegging tot gevolg zou hebben dat de grondrechten van de betrokkene worden 
aangetast, zoals die in art. 6 van het Europees Verdrag zijn vastgelegd, m.n. die welke 
door het E.V.R.M. zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van 
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen 
de Lidstaten van de Europese Unie. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest,  dat  op 16 februari  2006 op 

verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, ten gevolge van een arrest van 1 februari 2006 van het Hof. 

1 Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr 601.
2 Ibid.
3 Cass., 21 sept. 2005, AR P.05.1270.F, nr 450.
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Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 

dat niet van toepassing is  op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen inzake het Europees aanhoudingsbevel, faalt het naar recht.

Het arrest vermeldt, met overneming van de redenen van de vordering van het 
openbaar  ministerie,  "dat  het  Europees  aanhoudingsbevel  waarvan de uitvoer-
baarverklaring  wordt  gevorderd  het  bevel  is  dat  op  16  december  2005 werd 
uitgevaardigd,  ondertekend  door  Mevrouw  Bonnet  adjunct-procureur  van  de 
Republiek  bij  het  tribunal  de  grande  instance  te  Lorient"  en  beantwoordt 
zodoende de conclusie van eiser die aanvoert "dat  het Europees aanhoudings-
bevel als 'uitvaardigende rechterlijke overheid' de Heer onderzoeksrechter Conta-
mine vermeldt".

Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
stelt  het  arrest  vast  dat  "de  signalering  en  het  faxbericht  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel de inlichtingen bevatten die zijn vereist bij artikel 2, §4," van 
de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Het 
voegt op eigen gronden eraan toe "dat de raadkamer na een volledige en omstan-
dige  motivering  die  op  relevante  wijze  het  geheel  van  de  gegevens  van  het 
dossier ontleedt na een zorgvuldige controle ervan en gepast de argumentatie van 
[eiser] beantwoordt, met recht concludeert dat geen enkele juridische hindernis 
eraan  in  de  weg staat  dat  het  Europees  aanhoudingsbevel  [...]  in  België  zou 
worden  uitvoerbaar  verklaard".  Aldus  beantwoorden  de  appelrechters  de 
conclusie van eiser waarbij zij het toezicht uitoefenen dat bij artikel 16, §1, van 
de voormelde wet is bepaald, rekening gehouden met name met de beschrijving 
van de feiten.

Door op eigen grond te beslissen "dat de impliciete hoedanigheid van dader 
van de aan [eiser] ten laste gelegde feiten" ervoor zorgt "dat deze zich onmoge-
lijk kan vergissen over de tegen hem ingestelde vervolgingen" beantwoordt het 
arrest, zoals het middel het overigens vaststelt, de conclusie van eiser volgens 
welke "de mate van deelneming aan het misdrijf niet was gepreciseerd".

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Uit artikel 9, §§1 en 2, van de voormelde wet van 19 december 2003, blijkt dat 

een signalering verricht overeenkomstig het bepaalde in artikel 95 van de over-
eenkomst gesloten op 19 juni 1990 ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te 
Schengen  gesloten  akkoord  betreffende  de  geleidelijke  afschaffing  van  de 
controles aan de gemeenschappelijke grenzen wordt gelijkgesteld met een Euro-
pees aanhoudingsbevel, en dat zij alleen moet worden gevolgd door een overzen-
ding van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een eenslui-
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dend verklaard afschrift ervan als zij niet alle vereiste gegevens bevat. De inlich-
tingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats daarvan de Schengen-
signalering moet bevatten, zijn evenwel niet op straffe van nietigheid voorge-
schreven. Zij hebben alleen tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, reke-
ning houdend met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met 
die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon waarop het van toepas-
sing  is,  de  tenuitvoerlegging  van  voormeld  bevel  slechts  in  de  bij  de  wet 
bepaalde gevallen kan weigeren. Het volstaat bijgevolg dat het Europees aanhou-
dingsbevel of in de plaats daarvan de signalering zodanig is opgesteld dat het de 
onderzoeksgerechten in staat stelt te beoordelen of de voorwaarden die bij de 
artikelen 3 tot 5 van die wet zijn bepaald,  zijn nageleefd.  Alleen wanneer  de 
inlichtingen de onderzoeksrechter niet in staat stellen dit toezicht uit te oefenen, 
dringt de overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of 
van een eensluidend verklaard afschrift zich op.

Door die regels toe te passen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht dat "de vereiste om het origineel van het Europees aanhoudingsbevel 
over  te zenden dat  bij  artikel  9, §2 van de wet is bepaald,  te dezen niet  van 
toepassing is, vermits de signalering alle door het Europees aanhoudingsbevel 
vereiste gegevens bevat, mits [het] voorbehoud [waarover zij oordelen] dat het 
geen invloed heeft op de geldigheid ervan".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
In zoverre het de schending van artikel 17, §4, van de voormelde wet van 19 

december  2003 aanvoert,  is  het  middel  dat  niet  vermeldt  op welke  wijze het 
arrest die bepaling schendt, niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Het middel voert aan dat het arrest, door het Europees aanhoudingsbevel dat 
tegen eiser is uitgevaardigd uitvoerbaar te verklaren, diens recht op een eerlijk 
proces schendt op grond dat het voor hem "totaal onmogelijk is [...] een volledig 
verweer  uit  te  werken  omdat  hij  praktisch  niets  afweet  van  wat  hem wordt 
verweten".

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden is evenwel niet van toepassing op de onder-
zoeksgerechten die zich uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel  aangezien zij geen uitspraak moeten doen over de gegrond-
heid van een beschuldiging in strafzaken.

In zoverre het middel de schending van die bepaling aanvoert, faalt het naar 
recht.

Naar luid van artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003, wordt de tenuit-
voerlegging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  weliswaar  geweigerd  als  er 
ernstige  redenen  zijn  om aan te  nemen dat  dit  tot  gevolg  zou hebben  dat  de 
grondrechten van de betrokkene worden aangetast, zoals die in artikel 6 van het 
Verdrag van de Europese Unie zijn vastgelegd, m.n. die welke door het voor-
melde Europees Verdrag zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbe-
ginselen van gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwette-
lijke tradities binnen de lidstaten van de Europese Unie. De grief die door eiser is 
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aangevoerd betreft echter geen risico op miskenning van de grondrechten die uit 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel zou voortvloeien.

Overigens  grondt  het  middel  zich op de verkeerde  veronderstelling dat  het 
voormelde  artikel  4,  5°,  in  de  regel,  eiser  die  voor  het  onderzoeksgerecht 
verschijnt  de  procedurele  waarborgen  biedt  van  artikel  6  van  het  Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden.

Voor het  overige wordt  de miskenning van het  recht  op een eerlijk proces 
alleen afgeleid  uit  de schending van het  recht  van verdediging,  ofschoon het 
arrest naar recht heeft kunnen oordelen dat eiser door de bewoordingen van het 
Europees aanhoudingsbevel volledig werd ingelicht en dat zijn recht van verde-
diging is geëerbiedigd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  de Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Thomas, Verviers en N. Petit, Verviers.

Nr. 117

1° KAMER - 2 maart 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - PERKEN - BEGRIP

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - BEPERKT HOGER BEROEP - 
NAKOMEND HOGER BEROEP - VOORWAARDEN

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - NATUURRAMP - BESLISSING VAN DE 
GOUVERNEUR - VOORZIENING - TOEPASSELIJKHEID

4º NATUURRAMP - BESLISSING VAN DE GOUVERNEUR - VOORZIENING - HOGER BEROEP - 
TOEPASSELIJKHEID

1º Hoewel hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen 
het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het aan de partijen  
door het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de 
appèlrechter  over de aan de eerste rechter  voorgelegde betwistingen uitspraak moet 
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doen. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)

2º Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er door de 
appellant een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie tegen de overige  
beslissingen  waartegen  hij  geen hoger  beroep had ingesteld,  op  voorwaarde dat  de 
termijn van hoger  beroep niet  verstreken is en in  zoverre hij  niet  heeft  berust  in  die 
beslissingen. (Art. 1056, 4°, Ger.W.)

3º en 4º  De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  het  hoger  beroep  toe  te  passen  op  de  
voorziening gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond 
van de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2, Ger.W.; Artt. 1, §1, 3, 24, 
26, en 27, Wet 12 juli 1976)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0567.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 14 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 3, 24 en 27 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 

zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
- de artikelen 6, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1044, 1045 en 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk een afstand van recht strikt moet worden 

geïnterpreteerd, niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten en gedra-
gingen die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn, waarvan o.a. artikel 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek een toepassing vormt;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel 
en het vertrouwensbeginsel; 

- artikel 159 van de Grondwet en het daaruit afgeleide legaliteits- of wettelijkheidsbe-
ginsel.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat aan de verweerders een herstelvergoeding van 

29.079,40 euro wordt toegekend en dat het maximumbedrag van het herstelkrediet aan 
verlaagde rentevoet wordt vastgesteld op 5.256,33 euro (212.040 BEF), op grond dat:

"Wanneer  een partij  hoger  beroep heeft  ingesteld over  bepaalde punten,  kan zij  dit 
hoger beroep uitbreiden tot andere punten bij conclusie voor zover zij niet heeft berust in 
deze punten, waarvoor zij aanvankelijk geen beroep heeft ingesteld.

Eiser in voorziening betwist ten stelligste dat hij heeft berust in de toekenning van een 
provisionele vergoeding van 1.173.060 BEF en stelt dat hij zijn eis kan wijzigen in de 
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loop van de procedure conform artikel. 24 van de Rampenschadewet, nadat hij in het bezit 
kwam van nieuwe documenten.

De Rampenschadewet beoogt niet de integrale schade, die de geteisterde heeft geleden 
te vergoeden, doch zij verleent enkel een financiële tegemoetkoming voor de materiële 
schade die het rechtstreeks gevolg is van de hevige regens van 13, 14 en 15 september 
1998 erkend als natuurramp.

Het Hof van Cassatie erkende in zijn arrest van 27 maart 1992 (Arr. Cass. 1991-1992, 
727) het recht op rechtszekerheid als een beginsel van behoorlijk bestuur. De bestuurde 
moet kunnen rekenen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste 
gedrags- of beleidsregel van de overheid; de burger moet er ook op kunnen rekenen dat 
het bestuur regels in acht neemt.

Uit  de  bewoordingen  van  de  beslissing  van  de  Provinciegouverneur  konden  de 
verweerders afleiden dat wel degelijk enkel rekening werd gehouden met de rechtstreekse 
schade. De Rampenschadewet is een uitzonderingswetgeving die strikt dient geïnterpre-
teerd te worden.

De in de aanvraag aangegeven schade heeft betrekking op goederen die tot een land- of 
tuinbouwuitbating behoren, gelegen te Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier en Edegem, op de 
door de geteisterde in de aanvraag aangeduide percelen.

In het verzoekschrift in hoger beroep weerhoudt eiser in voorziening dat de schade aan 
de maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is, aangezien deze schade het 
rechtstreeks gevolg is van de hevige regens, die als natuurramp werden erkend.

Indien eiser in voorziening in conclusies,  neergelegd ter griffie  op 10 oktober 2000 
vordert dat de verweerders zouden veroordeeld worden tot terugbetaling van het provisio-
neel uitgekeerde bedrag, houdt dit een schending in van het vertrouwensbeginsel.

De  Raad  van  State  omschreef  het  vertrouwensbeginsel  als  één  der  beginselen  van 
behoorlijk  bestuur,  volgens  hetwelk  de  burger  moet  kunnen  betrouwen  op  een  vaste 
gedragslijn  van  de  overheid,  of  op  toezeggingen  of  beloften  die  de  overheid  in  het 
concrete geval heeft gedaan.

Dat er in casu duidelijk een schending is van het vertrouwensbeginsel, aangezien eiser 
in  voorziening  in  zijn  verzoekschrift  duidelijk  een  deel  van  de  schade  erkent  en  een 
gedeelte van de vergoeding, die door de gouverneur was toegekend erkent en uitbetaalt, 
weliswaar  ten provisionele  titel in afwachting van een eindarrest,  waarbij  de bedragen 
definitief worden bepaald" (p. 3 - 4, eerste alinea).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur omvat het recht op rechtszekerheid 

waarvan het vertrouwensbeginsel een aspect vormt.
Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat 

volgens hem niet anders dan een vaste gedragsregel en een regel van bestuur kan zijn en 
krachtens hetwelk de openbare diensten dienen te voldoen aan de bij hem gewekte gewet-
tigde verwachtingen.

Het recht op rechtszekerheid kan door de burger slechts worden ingeroepen voor zover 
hij er in alle redelijkheid kan van uitgaan dat de gewekte verwachtingen kunnen en zullen 
worden  ingelost  door het bestuur,  met  andere woorden  wanneer  de gewekte  verwach-
tingen "rechtmatig", "gewettigd" of "gerechtvaardigd" zijn.

Wanneer de burger kon voorzien dat de gewekte verwachtingen mogelijks niet door het 
bestuur kunnen of mogen worden beantwoord, dan kan bijgevolg geen schending van het 
recht op rechtszekerheid, noch van het vertrouwensbeginsel worden vastgesteld.
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2. Een schending van het vertrouwensbeginsel kon in casu bijgevolg niet worden afge-
leid uit het feit dat de verweerders "uit de bewoordingen van de beslissing van de Provin-
ciegouverneur konden (...) afleiden dat wel degelijk enkel rekening was gehouden met de 
rechtstreekse  schade"  nu  deze  beslissing  niet  toeliet  om gewettigde  verwachtingen  te 
koesteren met betrekking tot de vergoedbaarheid van hun schade.

Immers, artikel 24 van de wet van 12 juli 1976 biedt aan eiser steeds de mogelijkheid 
om alle  punten  van  de  bestreden  beslissing  van  de  Provinciegouverneur  opnieuw ter 
sprake te brengen voor het hof van beroep.

De wet van 12 juli 1976 voorziet bovendien in een herzieningsprocedure waardoor op 
verzoek van eiser zelfs een definitief geworden vergoedingsbeslissing kan worden vernie-
tigd door de gouverneur die ze heeft gewezen, bijvoorbeeld, wanneer blijkt dat de beslis-
sing werd  gewezen  op stukken  of  verklaringen  die later  vals  of  klaarblijkelijk  onjuist 
bevonden werden (artikel 27, §1, 3°, van de wet van 12 juli 1976).

3. Ook door in het verzoekschrift in hoger beroep voor te houden dat de schade aan de 
maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is, aangezien deze schade het recht-
streeks  gevolg  is  van  de  hevige  regens,  die  als  natuurramp  werden  erkend,  kan  niet 
worden afgeleid dat eiser zodoende bij de verweerders gewettigde verwachtingen heeft 
geschapen omtrent de schadeloosstelling van hun geteisterde maïsvelden te Lier.

Elke partij kan, overeenkomstig de artikelen 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
24 van de wet van 12 juli 1976, bij conclusie zijn hoger beroep immers uitbreiden tot 
andere punten, voor  zover zij  niet heeft  berust  in deze punten waartegen aanvankelijk 
geen beroep was ingesteld.

Een stilzwijgende berusting, waarbij  afstand wordt  gedaan van een rechtsmiddel dat 
een partij kan aanwenden tegen een beslissing, mag enkel worden afgeleid uit bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende handelingen of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste 
en ondubbelzinnige voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing (arti-
kelen 1044 en 1045 Ger.W.).

Te dezen kan het loutere feit dat eiser in zijn beroepsakte een deel van de schade van de 
verweerders heeft erkend niet als een daad van stilzwijgende berusting worden opgevat.

In zaken die de openbare orde raken, zoals de bepalingen van de wet van 12 juli 1976, 
waarin een strikt afgebakend wettelijk schadebegrip wordt gehanteerd, kan niet worden 
berust, noch kan desbetreffend een gerechtelijke bekentenis worden afgelegd.

De  bekentenis  kan  immers  niet  slaan  op  zaken  waarover  de  wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan (artikel 6 B.W.).

Een bekentenis kan bovendien enkel betrekking hebben op feiten en niet op rechts-
kwesties (artikel 1354 B.W.).

De vaststelling van de vergoeding waarop de verweerders recht hebben op grond van 
de wet van 12 juli 1976 betreft een rechtskwestie zodat aan de erkenning door eiser van de 
door de verweerders geleden schade niet de waarde van een gerechtelijke bekentenis kan 
worden toegekend die een volledig bewijs  oplevert  tegen hem die de bekentenis  heeft 
afgelegd (artikel 1356, tweede lid, B.W.).

Een gerechtelijke  bekentenis  kan tenslotte  steeds worden  herroepen indien bewezen 
wordt dat zij het gevolg is van een dwaling omtrent de feiten (artikel 1356, vierde lid, 
B.W.).

Welnu, in zijn beroepsbesluiten had eiser aangevoerd dat hij pas na het aantekenen van 
het  hoger  beroep  kennis  had  gekregen  van  nieuwe  wetenschappelijke  gegevens  die 
aantoonden dat de schade aan de maïs niet rechtstreeks was veroorzaakt door de als ramp 
erkende regenval maar door het laattijdig oogsten, welke feitelijke dwaling eiser toeliet 
terug te komen op zijn eerder ingenomen standpunt (zie beroepsbesluiten neergelegd van 
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10 oktober 2000, p. 2, vierde tot en met zesde alinea; zie ook de beroepsbesluiten neerge-
legd op 11 februari 2002, p. 2, vierde en vijfde alinea; beroepsbesluiten neergelegd op 5 
juli 2002, p. 5, laatste alinea).

4. Ook het feit dat eiser een gedeelte van de vergoeding, die door de Provinciegouver-
neur aan de verweerders was toegekend, ten provisionele titel heeft uitbetaald, laat niet 
toe om tot het bestaan van een stilzwijgende berusting in de beslissing van de Provincie-
gouverneur te besluiten, noch kan deze betaling als een gerechtelijke bekentenis worden 
opgevat.

Los van het feit dat te dezen bepalingen van openbare orde in het geding zijn (zie hoger 
punt 3), laat artikel 26 van de wet van 12 juli 1976 aan eiser uitdrukkelijk toe om, zonder 
de beslissing van het hof van beroep af te wachten en zonder nadelige erkentenis inzake 
de rechten  der  partijen,  over  te  gaan  tot  de  provisionele  uitvoering  van  de bestreden 
beslissing, in de mate dat hij er de gegrondheid niet van betwist.

Eiser merkte in dat verband pertinent op dat in de beslissing van de provisionele uitvoe-
ring uitdrukkelijk  werd  vermeld  dat  "onderhavige  provisionele  uitvoering  brengt  geen 
enkele erkenning mede van enig recht ten voordele van de begunstigde en neemt geen 
stelling aangaande het bedrag van de financiële Staatstussenkomst dat hem ten definitieve 
titel zal worden toegekend. Elke provisionele uitbetaling die het bedrag van de definitieve 
vergoeding te boven gaat, geeft aanleiding tot terugvordering; anderzijds doet de onderha-
vige provisionele uitvoering in geen enkel opzicht afbreuk aan de rechten van wettelijk 
verhaal" (zie de door eiser als stuk 6 neergelegde beslissing van provisionele uitvoering 
nr. 404 van 11 oktober 1999, geciteerd in zijn beroepsbesluiten, ter griffie neergelegd op 
10 oktober 2002, p. 3, vierde alinea).

Wanneer eiser naderhand in zijn beroepsbesluiten de terugbetaling heeft gevorderd van 
deze provisionele betaling dan kan hem bijgevolg niet worden verweten de verweerders 
desbetreffend in hun gerechtvaardigde verwachtingen te hebben beschaamd.

5. Uit wat voorafgaat volgt dat de verweerders in alle redelijkheid konden voorzien dat 
de hen provisioneel uitbetaalde vergoeding niet noodzakelijk definitief was verworven.

Door zijn initiële houding in de gerechtelijke fase van de procedure heeft eiser m.a.w. 
geen  rechtmatige,  gewettigde  of  gerechtvaardigde  verwachtingen  kunnen  wekken  in 
hoofde van de verweerders.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, op grond van de bewoordingen van de 
beslissing van de gouverneur (zie punt 2), de erkenning van de schade in het verzoek-
schrift tot hoger beroep (zie punt 3) en de provisionele uitbetaling van de vergoeding (zie 
punt  4),  heeft  kunnen  oordelen dat  het  vertrouwensbeginsel  door  eiser  werd  miskend 
doordat hij in zijn beroepsconclusies, neergelegd ter griffie  op 10 oktober  2000, heeft 
gevorderd dat de verweerders zouden worden veroordeeld tot terugbetaling van het provi-
sioneel uitgekeerde bedrag (schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, 
inzonderheid  het  rechtszekerheidsbeginsel  en  het  vertrouwensbeginsel,  het  algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk een afstand van recht strikt moet worden geïnterpreteerd, 
niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten en gedragingen die niet voor 
een andere uitlegging vatbaar zijn, waarvan onder andere artikel 1045 van het Gerechte-
lijk Wetboek een toepassing vormt, de artikelen 1044, 1045 en 1056, 4°, van het Gerech-
telijk Wetboek, 6, 1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek en 1, §l, 3, 26, 27 van de wet  
van 12 juli 1976).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. Hoewel volgens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek hoger 
beroep  tegen  een  eindvonnis  of  tegen  een  vonnis  alvorens  recht  te  doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het evenwel 
aan de partijen door het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te 
bepalen waarbinnen de appelrechter over de aan de eerste rechter voorgelegde 
betwistingen uitspraak moet doen.

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er 
door de appellant  een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie 
overeenkomstig artikel 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek tegen de overige 
beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had ingesteld, op voorwaarde dat 
de termijn van hoger beroep niet verstreken is en in zoverre hij niet heeft berust 
in die beslissingen.

2. Overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek is voormelde rege-
ling van toepassing op de voorziening gericht tegen de beslissing van de provin-
ciegouverneur gewezen op grond van de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen.

3. De rechter kan niet weigeren die regeling toe te passen op grond van een 
vertrouwensbeginsel.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser in het verzoekschrift tot hoger beroep weerhoudt dat de schade aan 

de maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is aangezien die schade 
het  rechtstreeks  gevolg  is  van  de  hevige  regens  die  als  natuurramp  werden 
erkend;

- de eiser de vergoeding van die schade heeft uitbetaald, weliswaar ten provisi-
onele titel in afwachting van een eindarrest;

-  de  eiser  in  conclusies  voor  de  appelrechters  vordert  dat  de  verweerders 
zouden veroordeeld worden tot terugbetaling van het provisioneel uitgekeerde 
bedrag.

5.  Vervolgens  oordeelt  het  arrest  dat  de  eiser  door  in  conclusies  in  hoger 
beroep de terugbetaling te vragen van het provisioneel uitgekeerde bedrag terwijl 
hij duidelijk een deel van de schade heeft erkend en een gedeelte van de vergoe-
ding heeft uitbetaald, het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.

6. Door aldus te oordelen, zonder vast te stellen dat de eiser bij conclusie zijn 
hoger beroep niet meer kon uitbreiden omdat hetzij de termijn van hoger beroep 
verstreken was, hetzij dat de eiser berust had, verantwoorden de appelrechters 
hun  beslissing  dat  eiser  het  vertrouwensbeginsel  heeft  geschonden  niet  naar 
recht.

7. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
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vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr.  Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 118

1° KAMER - 2 maart 2006

AMBTENAAR — AMBTENAAR (RIJK) - INSTITUUT VOOR VETERINAIRE KEURING - 
OVERGEPLAATSTE AMBTENAREN - GELDELIJKE ANCIËNNITEIT - BEHOUD - WEDDE - OOGMERK - 
DRAAGWIJDTE

Artikel 34, §3, tweede lid, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor  
veterinaire keuring beoogt alleen de naar deze instelling overgeplaatste ambtenaren een  
minimumwedde  te  verzekeren  als  waarborg  van  het  behoud  van  de  verworven 
administratieve en geldelijke anciënniteit. Het bepaalt geenszins dat deze ambtenaren,  
na  die  overplaatsing,  geen  weddeverhogingen  zullen  kunnen  genieten  ingevolge  de 
toepassing  van  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Instituut  zolang  de  
(basis)wedde  bij  deze  instelling  niet  het  niveau  bereikt  van  de  wedde  waarop  deze  
ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak konden maken. (Art. 34, §3, tweede 
lid, Wet 13 juli 1981)

(FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0605.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veteri-

naire keuring;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest, dat het vonnis a quo hervormt, zegt voor recht:
(i) dat er geen grond bestond en bestaat tot herziening van de wedde van de verweer-

ders en tot terugvordering van een deel van de betaalde wedde;
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(ii) dat de weddeverlaging die vanaf september 1994 effectief werd doorgevoerd ten 
onrechte gebeurde.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot het betalen aan de verweerders, behoudens 
de zevende verweerder, van het verschil tussen de wedde die zij sinds 1 september 1994 
maandelijks ontvingen en de wedde waarop zij recht hadden en tot het regulariseren van 
de wedde en, wat betreft de zevende verweerder, tot het betalen van het verschil tussen de 
wedde en het pensioen die hem effectief werden uitbetaald en de wedde en het pensioen 
waarop hij gerechtigd was en is, en tot het regulariseren van het pensioen.

Het veroordeelt tenslotte de eiser tot het overleggen van de wedde- en pensioenbereke-
ningen en het heropent de debatten om de verweerders toe te laten hun vordering concreet 
te begroten.

Dit alles wordt gesteund op volgende motieven:
"Volgens (de eiser) brengt de toepassing van artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 

mee dat (de verweerders) enkel recht hebben op hun gewaarborgd geldelijk statuut ten 
tijde van hun vorige werkzaamheden en - maar dit is in deze visie overbodig - niet lager 
mogen worden uitbetaald. (De eiser) betoogt verder dat dit artikel een uitzonderingsbepa-
ling is (van het geldelijk statuut van het IVK-personeel) en zodoende van strikte toepas-
sing is. Aldus - zo betoogt (de eiser) verder - dient dit artikel zo geïnterpreteerd te worden 
dat (de verweerders) niet kunnen genieten van de verhogingen die aan de personeelsleden 
van het IVK worden toegekend op basis van het geldelijk statuut dat op hen toepasselijk is 
zolang de wedde die hen gewaarborgd wordt op basis van artikel 34, §3, hoger is dan de 
wedde die zij kunnen verkrijgen op basis van het geldelijk statuut dat op de personeels-
leden van het IVK en dus ook op hen van toepassing is.

De eerste rechter trad deze visie bij en omschreef de vooropgestelde grens van artikel 
34,  §3,  als een 'tijdelijke'  minimumgrens  'totdat  het  loon van het IVK personeel,  mits 
aanpassing van de toepasselijke programmatie daarop, groter werd dan de voorziene mini-
mumgrens'.

Een en ander valt niet te rijmen. (De eiser) stelt zelf dat (de verweerders) 'personeels-
leden zijn van het IVK' en dat, bijgevolg, het geldelijk statuut van deze personeelsleden 
ook op hen van toepassing is. Toch houdt hij vol dat (de verweerders), als volwaardige 
IVK personeelsleden,  niet  kunnen genieten van  de verhogingen  die (nochtans) aan de 
personeelsleden van het IVK (zonder onderscheid) worden toegekend.

Het  argument  dat (de eiser) ter  ondersteuning van (zijn)  stelling aanhaalt  puurt  (de 
eiser)  niet,  als  dusdanig,  uit  de  wet,  maar  uit  een 'gelijkheidsoverweging':  'indien  (de 
verweerders) naast de waarborg van artikel 34, §3, ook het recht zou worden toegekend 
op de weddeverhogingen die aan de personeelsleden van het IVK worden toegekend, zou 
hun wedde tijdens hun volledige loopbaan hoger blijven dan die waarop hun collega's met 
eenzelfde graad aanspraak zouden kunnen maken'.

Deze 'ongelijkheid' vloeit evenwel voort uit de door de wet erkende verworven rechten 
van (de verweerders) en is redelijk verantwoordbaar.

De stelling van (de eiser) komt er op neer dat in artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 
1981 niet een minimumgrens voor de wedde bepaald werd, maar de criteria voor de bepa-
ling van de wedde zelf. Deze interpretatie is niet te rijmen met de tekst van het artikel en 
kan  niet  worden  gevolgd.  Zonder  enige  twijfel  legt  artikel  34,  §3,  in  hoofde  van  (de 
verweerders)  een  minimumwaarborg  vast  die  gedurende  de  ganse  loopbaan  van  (de 
verweerders) bij het IVK geldt. Het stelt op geen enkele wijze dat (de verweerders), na 
hun overplaatsing naar het IVK, geen recht zouden hebben op de toekomstige weddever-
hogingen die aan het personeel van het IVK zouden worden toegekend.

De door (de eiser) aangehaalde zinsnede uit  de voorbereidende werken ('de  overge-
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plaatsten zullen niet het voordeel genieten van eventuele verbeteringen die na de overhe-
veling in het gemeentelijk statuut zouden worden aangebracht') bevestigt alleen dat (de 
verweerders), na hun overplaatsing, volwaardig deel uitmaken van het IVK-personeel en 
ondersteunt de stelling van (de eiser) niet.

In wezen herleidt de discussie zich tot de vraag waarom (de verweerders) niet zouden 
kunnen genieten van de verhogingen die aan de personeelsleden van het IVK,  zonder 
onderscheid, worden toegekend. Uit artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 blijkt niet 
dat (de verweerders) hierop geen recht zouden hebben".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veteri-

naire keuring, dat een overgangsbepaling is, bepaalt het volgende:
"De personen bedoeld in de artikelen 33 en 34 behouden het voordeel van hun admini-

stratieve en geldelijke anciënniteit die ze verworven hadden in hun vroeger bestuur.
Hun wedde mag op geen enkel ogenblik lager zijn dat die welke zij zouden bekomen 

hebben bij toepassing van de bepalingen van het geldelijk statuut die voor hen golden op 
het ogenblik van hun overplaatsing".

Dit artikel is, zoals gesteld door de eiser in zijn conclusie in hoger beroep, een uitzon-
deringsbepaling, waarbij wordt afgeweken van het geldelijk statuut van het personeel van 
het Instituut voor veterinaire keuring, toepasselijk op de verweerders.

Dat, met andere woorden, zoals blijkt uit het bestreden arrest, eiser van mening is dat 
de verweerders weliswaar onder het geldelijk statuut van het personeel van het Instituut 
voor veterinaire keuring vallen maar rekening houdend met vermelde uitzonderingsbepa-
ling, die op hen van toepassing is en waarop de eiser haar stelling in onderhavige zaak 
steunt.

Dit artikel heeft tot gevolg dat de daarin bedoelde personen, zolang hun bij dit artikel 
gewaarborgde wedde hoger is dan de wedde die zij zouden bekomen in toepassing van het 
geldelijk statuut van het Instituut voor veterinaire keuring, onder een afwijkende regeling 
vallen, zijnde het geldelijke statuut die voor hen gold op het ogenblik van hun overplaat-
sing.

Dit brengt mee dat weddeverhogingen ingevolge toepassing van het geldelijk statuut 
van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring pas, ingevolge dit artikel, aan 
de in dit artikel bedoelde personen kunnen worden toegekend op het ogenblik dat hun bij 
dit artikel gewaarborgde wedde lager wordt dan de wedde die zij zouden hebben bekomen 
in toepassing van het geldelijk statuut van het Instituut voor veterinaire keuring. Pas op 
dat ogenblik geldt de overgangsmaatregel niet meer en vallen zij volledig onder het gelde-
lijk statuut van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring.

Het bestreden arrest, door anders te beslissen, schendt artikel 34, §3, van de wet van 13 
juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring.

Tweede onderdeel
De eiser heeft in zijn conclusie in hoger beroep gesteld dat de verweerders (in 1986) 

zijn "overgegaan naar het geldelijk statuut van de personeelsleden van het Instituut voor 
veterinaire keuring, het geldend statuut daarbij inbegrepen" maar tezelfdertijd dat artikel 
34,  §3,  van de wet  van 13 juli  1981 tot  oprichting van  een Instituut  voor  veterinaire 
keuring, waaronder de verweerders vallen, "een uitzonderingsbepaling (is) die een van het 
geldelijk statuut afwijkende wedde waarborgt".

Het bestreden arrest bevat het volgend motief:
"(De eiser) stelt zelf dat (de verweerders) 'personeelsleden zijn van het IVK' en dat, 
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bijgevolg het geldelijk statuut van deze personeelsleden ook op hen van toepassing is. 
Toch  houdt  het  vol  dat  (de  verweerders),  als  volwaardige  IVK-personeelsleden,  niet 
kunnen genieten van de verhogingen die (nochtans) aan de personeelsleden van het IVK 
(zonder onderscheid) worden toegekend".

Dit motief schendt de bewijskracht van de conclusie in hoger beroep van de eiser omdat 
de eiser in die conclusie weliswaar stelde dat de verweerders onder het geldelijk statuut 
van de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring vallen maar tevens onder 
artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire 
keuring,  dat  als  uitzonderingsbepaling een van  dit  geldelijk  statuut  afwijkende  wedde 
waarborgt. Het is trouwens, zoals blijkt uit het geheel van de conclusie in hoger beroep 
van de eiser, op grond van dit artikel dat de eiser de stelling verdedigde dat de verweer-
ders als personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring en vallend onder het 
geldelijk  statuut  van  de  personeelsleden  van  dit  instituut,  geen  recht  hebben  op  een 
weddeverhoging  in  toepassing  van  dit  statuut  zolang  hun  in  vermeld  artikel  34,  §3, 
gewaarborgde wedde hoger is dan de wedde die zij zouden hebben bekomen in toepassing 
van dit statuut.

In de mate het bestreden arrest zijn beslissing zou steunen op hoger aangehaald motief, 
schendt  het  bijgevolg  de bewijskracht  toekomend aan het  geheel  van  de conclusie  in 
hoger beroep van de eiser (gedateerd van 3 april 2000) en in het bijzonder aan de hier-
boven weergegeven passages uit die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 34, §3, eerste lid, van de wet van 3 juli 1981 tot oprichting 

van een Instituut voor veterinaire keuring, behouden de naar deze instelling over-
geplaatste ambtenaren, bedoeld in artikel 34, §2, het voordeel van hun admini-
stratieve  en  geldelijke  anciënniteit  die  ze  verworven  hadden  in  hun  vroeger 
bestuur.

Krachtens het tweede lid van deze wetsbepaling mag de wedde van die ambte-
naren  op  geen  enkel  ogenblik  lager  zijn  dan  die  welke  zij  zouden  bekomen 
hebben bij toepassing van de bepalingen van het geldelijk statuut die voor hen 
golden op het ogenblik van hun overplaatsing.

2. Artikel 34, §3, tweede lid, van deze wet beoogt alleen een minimumwedde 
te verzekeren als waarborg van het in het vorige lid bepaalde behoud van de 
verworven administratieve en geldelijke anciënniteit. 

Het bepaalt geenszins dat de bedoelde ambtenaren, na hun overplaatsing naar 
het Instituut  voor Veterinaire  Keuring,  geen weddeverhogingen zullen kunnen 
genieten ingevolge de toepassing van het geldelijk statuut van het personeel van 
het Instituut zolang de (basis)wedde bij deze instelling niet het niveau bereikt 
van de wedde waarop deze ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak 
konden maken. Deze laatste interpretatie is strijdig met het in artikel 34 beoogde 
doel dat de overplaatsing voor de betrokkenen geen geldelijk nadeel tot gevolg 
mag hebben.

3. Het bestreden arrest  oordeelt dat "artikel 34, §3, (van de wet van 13 juli 
1981) in hoofde van (de verweerders) een minimumwaarborg vastlegt die gedu-
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rende de ganse loopbaan van (de verweerders) bij het Instituut voor veterinaire 
keuring geldt" en dat "deze bepaling op geen enkele wijze stelt dat (de verweer-
ders) na hun overplaatsing geen recht zouden hebben op de toekomstige wedde-
verhogingen die aan het personeel van het IVK zouden worden toegekend".

4. Door aldus te oordelen schendt het arrest  de aangewezen wetsbepalingen 
niet.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het bestreden arrest geeft aan de conclusie van de eiser een uitlegging die 

met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
7. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.  van 
Ommeslaghe en W. Van Der Gucht, Gent. 

Nr. 119

1° KAMER - 2 maart 2006

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VORM - MEMORIE VAN ANTWOORD

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen 
naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te  
zetten1.

(GASELWEST C.I.V. T. LAMEIRE GEBROEDERS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0059.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  25  juni  2004  in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
De eiseres voert in haar verzoekschrift aan dit arrest gehecht, twee middelen 

aan.

1 Het O.M. oordeelde dat uit de parlemantiaire voorbereiding van de wet volgde dat het voordeel van 
de bedoelde ambtenaren inderdaad diende behouden te worden, maar dus niet dat ze een verhoging 
zouden genieten op hun redds hogere wedde.
1 Cass., 29 sept. 2003, A.R. S.01.0134.F, nr 460.
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Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Memorie van 9 mei 2005 van de tweede verweerster
13. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de tweede verweerster een 

memorie van antwoord ter griffie heeft neergelegd op 7 april 2005 en op 9 mei 
2005.

14.  De  verwerende  partij  moet  terzelfdertijd  in  een  enkele  memorie  van 
antwoord  alle  opmerkingen  naar  voren  brengen  die  zij  zinnens  is  in  haar 
antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten. 

15. Het Hof vermag derhalve geen acht slaan op de memorie van de tweede 
verweerster die op de griffie van het Hof is neergelegd op 9 mei 2005.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt  de  eiseres  in  de  kosten,  behoudens  deze  van  de  memorie  van 

antwoord van de tweede verweerster neergelegd ter griffie van het Hof op 9 mei 
2005.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr.  Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. De Gryse, Geinger, Verbist en Simont.

Nr. 120

1° KAMER - 2 maart 2006

VORDERING IN RECHTE - RECHTSVORDERING - BELANG - BEGRIP

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als het  
om een rechtmatig belang gaat1; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met  
de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang2. (Art. 17, Ger.W.)

(VAN MOORLEGHEM, curator faillissement A.A. Renovatiewerken bvba T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0061.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, nr 188, met concl. van adv.-gen. DE SWAEF; zie Cass., 7 okt. 
2003, A.R. P.03.0422.N, nr 482.
2 Cass., 7 okt. 2003, A.R. P.03.0422.N, nr 482.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2003 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 

tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van kracht vóór de wijziging bij  artikel  2, 1°,  van het koninklijk besluit  van 20 
februari 2004.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het door de eerste verweerder tegen de eiser en het door 

de tweede verweerster tegen de eiser ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 10 juni 
2002  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Antwerpen  toelaatbaar  en  gegrond  en 
verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser tegen de eerste verweerder en tegen de 
tweede verweerster ontoelaatbaar op grond van de volgende motieven:

"Zowel  (de eerste  verweerder)  als  (de tweede  verweerster)  voeren  aan dat  voor  de 
vordering  die  door  (de  eiser)  tegen  hen  wordt  gericht  geen  factuur  werd  opgemaakt, 
terwijl dit in deze zaak een fiscaalrechtelijke verplichting was in hoofde van AA Renova-
tiewerken.

(De eiser) betwist niet dat voor het bedrag dat thans wordt gevorderd geen factuur werd 
opgesteld.

Het  (hof  van  beroep)  stelt  vast  dat  in  deze zaak slechts  twee  regelmatige  facturen 
werden opgesteld en dat er geen betwisting over bestaat dat deze facturen werden betaald. 
Voor het gevorderde saldo ligt geen regelmatige factuur voor.

Gezien de imperatieve fiscale wetsbepalingen de openbare orde raken en het (hof van 
beroep) deze wetten dan ook niet mag miskennen en van het (hof van beroep) niet kan 
worden  geëist  aan  de  ontduiking  van  de  imperatieve  fiscale  wetsbepalingen  mee  te 
werken,  wordt  de vordering door (de eiser) tegen (de eerste verweerder)  en tegen (de 
tweede verweerster) gericht ontoelaatbaar verklaard.

Het hoger beroep door (de eerste verweerder) tegen (de eiser) gericht, is toelaatbaar en 
gegrond  en het hoger  beroep door (de tweede  verweerster)  tegen (de eiser) gericht  is 
toelaatbaar  en  gegrond  in  die  zin  dat  het  bestreden  vonnis  wordt  hervormd  en  de 
oorspronkelijke vordering ontoelaatbaar wordt verklaard". (bestreden arrest, blz. 5-6).

Grieven
Overeenkomstig artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek is een rechtsvordering 

alleen dan toelaatbaar indien de eiser een reeds verkregen en dadelijk belang heeft om ze 
in te dienen.

Een krenking van een belang kan alleen tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden 
als het om een rechtmatig belang gaat.

Een vordering ontbeert het door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste rechtmatige belang indien de determinerende oorzaak van de vordering bestaat in 
het behoud van een onrechtmatige toestand.



488 HOF VAN CASSATIE 2.3.06 - Nr. 120 

Door de initiële vordering van eiser tot de vergoeding van geleverde prestaties door de 
BVBA AA Renovatiewerken  in  uitvoering van  een rechtsgeldig gesloten  aannemings-
overeenkomst ontoelaatbaar te verklaren om de enkele reden dat "voor  het gevorderde 
saldo (...) geen regelmatige factuur voor(ligt)" en dat "gezien de imperatieve fiscale wets-
bepalingen de openbare orde raken en het hof van beroep deze wetten dan ook niet mag 
miskennen, en van het hof van beroep niet kan worden geëist aan de ontduiking van de 
imperatieve fiscale wetsbepalingen mee te werken (...)", schendt het hof van beroep de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, nu de vordering niet haar oorzaak vindt 
in het niet-uitschrijven van facturen en derhalve in het in stand houden van een onrecht-
matige toestand, maar wel in het leveren van prestaties in uitvoering van een aannemings-
overeenkomst.

Er bestaat immers geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de inbreuk op de fiscale 
wetgeving (meer bepaald de inbreuk op de door de BTW-wetgeving opgelegde facturatie-
verplichting) en de vordering tot de betaling van de geleverde prestaties.

De vordering zou alleen dan het vereiste rechtmatige belang missen indien zij als deter-
minerende  oorzaak  had  het  in  stand  houden  van  een  onrechtmatige  toestand,  voort-
vloeiend uit  het  niet-uitschrijven van een factuur voor  geleverde prestaties.  De fiscale 
onregelmatigheid van een factuur,  casu quo het niet-uitschrijven van een factuur  voor 
geleverde prestaties in uitvoering van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst, kan niet de 
ontoelaatbaarheid van de vordering tot betaling van die prestaties met zich meebrengen, 
nu de determinerende oorzaak van de vordering gelegen is in het leveren van prestaties in 
het kader van een overeenkomst en niet in het in stand houden van een fiscaal onregelma-
tige toestand (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekt de door partijen aange-
gane overeenkomst de partijen tot wet.

Er werd terzake niet betwist door partijen dat er daadwerkelijk een rechtsgeldige aanne-
mingsovereenkomst werd gesloten tussen beide partijen. De afwezigheid van een regel-
matige factuur tast de rechtsgeldigheid van de aannemingsovereenkomst niet aan.

De BVBA AA Renovatiewerken verbond zich tot het leveren van bepaalde verbou-
wingswerken en de heer J.F. verbond zich tot het betalen van de aannemingssom.

Door de vordering tot betaling van de aannemingssom ontoelaatbaar te verklaren, kent 
het hof van beroep aan deze overeenkomst niet de door beide partijen overeengekomen 
rechtsgevolgen toe en miskent het zodoende de verbindende kracht van de aannemings-
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 
tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde stelt 
dat "Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen" de belastingplichtige in het bezit moet 
zijn  van een factuur  overeenkomstig artikel  5  van het  koninklijk  besluit  nr.  1 van  29 
december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over 
de toegevoegde waarde.

In zoverre het hof van beroep besluit dat  de BVBA AA Renovatiewerken over een 
regelmatige factuur dient te beschikken opdat haar rechtsvordering toelaatbaar zou zijn 
ten opzichte van de heer J.F., voegt het hof van beroep aan deze wettelijke bepaling iets 
toe wat er in werkelijkheid niet in vervat zit.

Zodoende schendt het hof van beroep artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 
van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering 
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niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te stellen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het 

om een rechtmatig belang gaat.
Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de open-

bare orde of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang.
2.  De  appelrechters  verklaren  de  vordering  van  de  eiser  ontoelaatbaar  om 

reden  dat  voor  het  saldo  van  de  aannemingssom  waarvan  de  eiser  betaling 
vordert, geen regelmatige factuur voorligt en dat "de imperatieve fiscale wetsbe-
palingen de openbare orde raken en het hof (van beroep) deze wetten dan ook 
niet mag miskennen en van het hof (van beroep) niet kan worden geëist aan de 
ontduiking van de imperatieve fiscale wetsbepalingen mee te werken".

Aldus nemen de appelrechters aan dat de eiser geen rechtmatig belang heeft 
om de vordering in te stellen.

3. De appelrechters  die vaststellen dat  de vordering van de eiser "strekt  tot 
uitvoering van de contractuele verbintenissen van (de verweerders) om een saldo 
aannemingssom (...) als tegenprestatie voor de inmiddels (door de) gefailleerde 
vennootschap BVBA AA Renovatiewerken uitgevoerde verbouwingswerken" en 
dus niet dat die vordering enkel het behoud van een wederrechtelijke toestand of 
van een onrechtmatig voordeel beoogt, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht en schenden artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  heer  Londers –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Verbist en Gérard.

Nr. 121

1° KAMER - 2 maart 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - 
ONGEGRONDVERKLARING - RECHT VAN DE VERHUURDER - ANDERE VOORWAARDEN - AANBOD VAN 
EEN DERDE - TOEPASSELIJKHEID

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
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HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - VORDERING VAN DE 
HUURDER - RECHT VAN DE VERHUURDER - ANDERE VOORWAARDEN - AANBOD VAN EEN DERDE - 
VOORWAARDEN

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - BEGRIP

1º  Het  recht  van  de  verhuurder,  in  het  geval  dat  de  rechter  zijn  weigering  om toe  te 
stemmen in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, aanspraak te maken op andere 
voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, binnen een maand te 
rekenen van de betekening van het vonnis, vind toepassing welke ook de reden van de  
weigering is1. (Art. 24, Handelshuurwet)

2º De verhuurder kan het recht om aanspraak te maken op andere huurvoorwaarden of  
zich te beroepen op het aanbod van een derde niet meer uitoefenen wanneer hij, in de  
procedure  tengevolge  van zijn  weigering  om toe  te  stemmen in  de huurhernieuwing, 
gebeurlijk in ondergeschikte orde, reeds die aanspraak heeft gemaakt, voor het geval dat  
de  rechter  zijn  weigering  ongegrond  zou  verklaren  en  de  rechter  over  die  andere  
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan; maar hij verliest dit recht niet, als hij  
in  die  procedure  die  aanspraak  niet  heeft  gemaakt,  doordat  de  huurder  de  
huurhernieuwing aan de bestaande voorwaarden heeft gevorderd en de rechter  deze  
heeft toegestaan; zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over zijn weigering kan 
de verhuurder niet verplicht worden die aanspraak te maken2. (Art. 24, Handelshuurwet)

3º De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de regel dat de 
rechter  in  een procedure gebonden is door de beslissingen in een vorige procedure, 
waarop een partij zich beroept. (Art. 28, Ger.W.)

(BORG-IMMO nv T. BRASSERIE L'UNION nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0078.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, 21 en 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkom-

sten (hierna Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-

1 Zie Cass., 7 juni 1963, Pas., 1963, I, 1063.
2 Zie Cass., 7 juni 1963, Pas., 1963, I, 1063; 12 okt. 1982, A.R. 6624, A.C., 1982-83, nr 110; 4 juni 
1992, A.R. 7759, nr 519 en R.W., 1993-1994, 300, met noot.
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grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing kan 
worden  gemaakt  van  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  en  veroordeelt  eiseres  tot  de 
kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
de mogelijkheid  biedt aanspraak te maken  op andere voorwaarden indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eiseres, maar lees: de eerste en 
de tweede  verweersters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de bestaande huurovereen-
komst aan dezelfde voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem 
zou zijn gedaan over het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de 
huurweigering.

Alleszins is het echter zo dat er blijkbaar geen verbod bestaat voor de huurder om beide 
vorderingen tesamen aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen en bovendien heeft 
het Hof van Cassatie geoordeeld dat de betekening van het vonnis waarbij de weigering 
van de verhuurder om de huurovereenkomst te vernieuwen ongegrond wordt verklaard 
slechts de termijn van een maand doet lopen waarvan de beëindiging de datum bepaalt 
van het einde van de periode tijdens welke de verhuurder nog aanspraak kan maken op 
verschillende  voorwaarden;  deze  betekening  heeft  geen  invloed  op  het  begin  van  de 
periode tijdens welke  de verhuurder  de rechten,  beoogd in  artikel  24,  kan uitoefenen 
(Cassatie 4 juni 1992, RW 93-94, 300).

Verder dient toch opgemerkt  te  worden  dat  de tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

(De eiseres) heeft op deze vordering blijkbaar totaal niet gereageerd, zelfs niet met de 
vraag deze vordering naar de rol te verwijzen. De eerste rechter mocht er dus van uitgaan 
dat (de eiseres) instemde met de tweede vordering van (de verweerster) hetgeen impli-
ceerde dat zij afstand van recht deed van de mogelijkheid die door de wet voorzien werd 
om andersluidende voorwaarden te vorderen.

(...)
Aangezien (de eiseres) echter in de procedure met betrekking tot de weigering van het 

verder zetten van de huurovereenkomst geen andere voorwaarden voorstelde en evenmin 
de verzending naar de rol vorderde kon de rechtbank in haar vonnis dd. 07.09.2000 niet 
anders dan ingaan op de vordering om de bestaande voorwaarden terzake te handhaven. 
Het feit dat er geen discussie tussen partijen hierover is geweest doet niets ter zake. De eis 
tot hernieuwing aan de bestaande voorwaarden was trouwens ook reeds gesteld geweest in 
de procedure voor de vrederechter die resulteerde in het vonnis van 30.03.1999: ook in dit 
vonnis was de huurhernieuwing toegestaan aan de bestaande voorwaarden.

Indien (de eiseres) niet met deze beslissing akkoord ging, had zij in de daaropvolgende 
procedure in beroep, resulterend in het vonnis van 07.09.2000, toch alleszins deze beslis-
sing moeten aanvechten!".

Grieven
Overeenkomstig  artikel  14 van  de Handelshuurwet  kan  de huurder  onder  de aldaar 

bepaalde voorwaarden om huurhernieuwing vragen. De rechtbank van koophandel stelde 
in het thans bestreden vonnis vast (p. 2) dat de eerste verweerster op 4 mei 1994 om huur-
hernieuwing verzocht. Hierop kan de verhuurder (1) instemmen met de huurhernieuwing 
onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, (2) instemmen met de huurhernieu-
wing onder de door hemzelf voorgestelde voorwaarden, (3) de huurhernieuwing weigeren 
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om de door  hem opgegeven  redenen of (4)  de huurhernieuwing weigeren  wegens  het 
(beter)  aanbod van  een  derde.  Zoals  door  de  rechtbank  van  koophandel  in  het  thans 
bestreden  vonnis  vastgesteld,  weigerde  de  eiseres  de  huurhernieuwing  wegens  onvol-
doende onderhoud van het pand en wegens haar bedoeling het pand te renoveren.

Hierop betwistten de verweersters, op grond van artikel 14, tweede lid, van de Handels-
huurwet,  de  geldigheid  van  eiseres'  weigering  tot  huurhernieuwing,  wat  leidde  tot  de 
vonnissen van 30 maart 1999 van de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen en 
van 7 september 2000 van de vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, die beide de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaarden.

Vervolgens beriep eiseres zich op andere huurvoorwaarden op grond van artikel 24 van 
de Handelshuurwet naar luid waarvan: "Indien de rechter de weigering van de verhuurder 
om toe te stemmen in de hernieuwing van de huur ongegrond verklaart na het verstrijken 
van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie maanden, wordt de huur ten behoeve van 
de huurder hernieuwd, behoudens het recht van de verhuurder om aanspraak te maken op 
andere voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, overeenkomstig de 
artikelen 14 en 21 van deze wet. De termijn waarover de verhuurder beschikt om de voor-
waarden waarvan  de hernieuwing afhankelijk  is of het aanbod van een derde te doen 
kennen aan de huurder, is evenwel beperkt tot een maand te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis".

Artikel 24 is van toepassing, welke ook de reden van weigering zou zijn die ongegrond 
is verklaard.

Het recht van de verhuurder om nieuwe voorwaarden voor te stellen binnen de maand 
na de betekening van het vonnis dat de weigering der huurhernieuwing verwerpt, kan niet 
worden beknot door de vordering van de huurder om, ter gelegenheid van de betwisting 
van de huurweigering, de huurhernieuwing te horen erkennen onder de bestaande voor-
waarden.

Slechts wanneer de vraag van de verhuurder tot het bekomen van andersluidende voor-
waarden (die impliceert dat de verhuurder in beginsel instemt met de huurhernieuwing, 
doch hiertoe andere voorwaarden voorstelt)  in rechte worden afgewezen,  kan hij  geen 
tweede  maal,  binnen  de bijzondere  termijn  van  één  maand na de  betekening  van  het 
vonnis, nieuwe andersluidende voorwaarden voorstellen. De verhuurder heeft in die hypo-
these  immers  tijdens  de  debatten  alle  gelegenheid  gehad  om eventueel  andere  voor-
waarden voor te stellen.

De verhuurder is evenwel niet verplicht zich tijdens de procedure bedoeld bij artikel 14 
van  de  Handelshuurwet,  inzonderheid  wanneer  hij  de  huurhernieuwing  weigert,  reeds 
subsidiair  te  beroepen  op  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  en  andersluidende  voor-
waarden aan de rechter voor te leggen.

De eiseres voerde in haar beroepsbesluiten aan dat zij zich in de procedure betreffende 
de  gegrondheid  van  de weigering  tot  huurhernieuwing  en  vóór  de  uitspraak  dienaan-
gaande geenszins op artikel 24 van de Handelshuurwet diende te beroepen. Immers, nu 
overeenkomstig voornoemd artikel 24 de reden van de weigering door de rechter onge-
grond moet zijn verklaard, impliceert dit dat de rechter over de weigering reeds uitspraak 
heeft gedaan (besluiten in graad van beroep p. 4, derde laatste alinea).

Wanneer de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en de huur 
ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, kunnen de bestaande voorwaarden, noch op 
vraag  van  de  huurder,  noch  ambtshalve  door  de  rechter  (definitief),  van  toepassing 
worden verklaard op de hernieuwde huur, precies omdat overeenkomstig artikel 24 van de 
Handelshuurwet  de verhuurder  nog het recht  heeft  om aanspraak te  maken  op andere 
voorwaarden.

In de hypohese dat de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en 
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de huur ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, kan de betwisting tussen partijen 
op  dat  ogenblik  van  de  procedure  de  andersluidende  voorwaarden  niet  tot  voorwerp 
hebben. Indien de feitenrechter in het dispositief van zijn vonnis echter stelt dat de huur 
wordt hernieuwd onder de bestaande voorwaarden, dan stelt hij hierbij enkel één van de 
wettelijke gevolgen vast van zijn beslissing dat de weigering tot huurhernieuwing onge-
grond was. Door vast te stellen dat de huur wordt hernieuwd onder de bestaande voor-
waarden,  spreekt de rechter - oordelend over de gegrondheid van de weigering van de 
huurhernieuwing - zich echter niet uit over een geschilpunt tussen partijen betreffende de 
voorwaarden van de desgevallend toegestane huurhernieuwing.

Uit  de  tekst  van  het  aangehaalde  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  blijkt  dat  de 
verhuurder  het  recht  heeft  zijn  andersluidende  voorwaarden  te  doen  kennen  nadat  de 
rechter  de  weigering  van  de  huurhernieuwing  ongegrond  heeft  verklaard.  In  dezelfde 
omstandigheden  zal  de  verhuurder  zich ook kunnen  beroepen op het  aanbod van  een 
derde. Men kan aannemen dat een derde zich maar onder de in artikel 21 van de Handels-
huurwet gestelde voorwaarden zal verbinden nadat zekerheid is bekomen over de afwij-
zing van de weigering tot huurhernieuwing.

Door te oordelen dat er geen verbod bestaat voor de huurder om beide vorderingen 
(bedoeld worden: het geschil inzake de huurweigering en het geschil inzake de huurvoor-
waarden)  tesamen te  onderwerpen  aan het  oordeel  van  de  rechtbank waarbij  de  zaak 
aanhangig wordt  gemaakt op grond van artikel  14 van de Handelshuurwet,  en door te 
stellen dat de eiseres haar vordering waarbij zij andersluidende voorwaarden deed kennen 
diende in te stellen in de procedure waarbij uitspraak werd gedaan over de gegrondheid 
van de weigering tot huurhernieuwing, schendt de rechtbank van koophandel aldus arti-
kelen 14, 21 en 24 van de Handelshuurwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 23, 24, 25 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek;
- en voor zoveel als nodig artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-

overeenkomsten, vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt eiseres tot de 
kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"De eerste rechter stelt bijkomend terecht dat de vordering van (eiseres) strekkende tot 
wijziging van de huurvoorwaarden de kracht en het gezag van gewijsde schendt van het 
vonnis  uitgesproken  door  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  op 07.09.2000 waarbij  de 
weigering van (de eiseres) om de huurovereenkomst met eerste (de verweerster) verder te 
zetten ongegrond werd verklaard.

Volgens (de eiseres) kan in huidig geval  de kracht  van gewijsde  niet  worden inge-
roepen omdat dit enkel betrekking heeft op hetgeen de rechter werkelijk heeft beslist over 
een geschilpunt dat hem door partijen ter beslissing was onderworpen.

Volgens haar zou er maar een schending van het gezag en kracht van het gewijsde zijn 
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wanneer in de procedure met betrekking tot de weigering van het verder zetten van de 
huurovereenkomst  tussen  partijen  daadwerkelijk  werd  besloten  omtrent  de  eventueel 
gewijzigde huurvoorwaarden.

Aangezien (de eiseres) echter in de procedure met betrekking tot de weigering van het 
verder zetten van de huurovereenkomst geen andere voorwaarden voorstelde en evenmin 
de verzending naar de rol vorderde kon de rechtbank in haar vonnis dd. 07.09.2000 niet 
anders dan ingaan op de vordering om de bestaande voorwaarden terzake te handhaven. 
Het feit dat er geen discussie tussen partijen hierover is geweest doet niets ter zake. De eis 
tot hernieuwing aan de bestaande voorwaarden was trouwens ook reeds gesteld geweest in 
de procedure voor de vrederechter die resulteerde in het vonnis van 30.03.1999: ook in dit 
vonnis was de huurhernieuwing toegestaan aan de bestaande voorwaarden.

Indien (de eiseres) niet met deze beslissing akkoord ging, had zij in de daaropvolgende 
procedure in beroep, resulterend in het vonnis van 07.09.2000, toch alleszins deze beslis-
sing moeten aanvechten!".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag van gewijsde 

zich niet  verder  uit  dan tot  hetgeen het voorwerp  van de beslissing heeft  uitgemaakt. 
Vereist  wordt  dat  (1) de gevorderde  zaak dezelfde is,  (2)  de vorderingen  op dezelfde 
oorzaken berusten, (3) de vorderingen tussen dezelfde partijen bestaan en (4) deze partijen 
in dezelfde hoedanigheid optreden.

Naar luid van artikel 24 van hetzelfde wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag van 
gewijsde vanaf de uitspraak.  Luidens artikel  25 van hetzelfde wetboek,  verhindert  het 
gezag van het rechterlijk gewijsde dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.

Wat het voorwerp en de oorzaak van de vordering betreft dient te worden nagegaan of 
de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de vorige beslissing 
ongedaan te maken.

Het gezag van gewijsde is evenwel beperkt tot wat de rechter heeft  beslist over een 
punt dat in betwisting was. Slechts aan wat door de rechter expliciet of impliciet wordt 
beslist over een geschilpunt dat hem door de partijen ter beslechting was onderworpen en 
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, komt gezag van gewijsde toe.

De eiseres voerde in haar besluiten aan dat: "Het  gezag van gewijsde (...) uiteraard 
maar (geldt) wanneer de rechtbank een probleem tussen partijen heeft opgelost waarbij 
dan dient gestipuleerd dat een andere rechtbank nadien uiteraard niet meer op een andere 
manier hetzelfde probleem kan oplossen" (besluiten in graad van beroep p. 5, in fine).

De vordering van de eerste en de tweede verweersters in de voorafgaande procedure, 
beslecht door een vonnis van de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen van 30 
maart 1999 en een vonnis van de vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 7 september 2000, strekte ertoe de geldigheid van eiseres' weigering van 
de hernieuwing van de handelshuur te betwisten. Het geschil dat aanleiding gaf tot het 
thans bestreden vonnis werd door de eerste en de tweede verweersters aanhangig gemaakt 
om te horen zeggen voor recht dat eiseres geen aanspraak meer zou kunnen maken op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet. Het voorwerp van beide vorderingen is 
dan ook manifest verschillend.

Het gezag van rechterlijk gewijsde, verbonden aan het vonnis dat op grond van artikel 
14  van  de  Handelshuurwet  uitspraak  doet  over  de  geldigheid  van  de  weigering  der 
handelshuurhernieuwing,  verhindert  derhalve  niet  dat  achteraf  uitspraak  zou  worden 
gedaan over de gegrondheid van de nieuwe voorwaarden die de verhuurder inroept op 
grond van artikel 24 van de Handelshuurwet.
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Wanneer de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en de huur 
wordt hernieuwd, kunnen de bestaande voorwaarden, noch op vraag van de huurder, noch 
ambtshalve  door  de  rechter,  (definitief)  van  toepassing  worden  verklaard  op  de 
hernieuwde huur. Overeenkomstig artikel 24 van de Handelshuurwet heeft de verhuurder 
immers nog het recht om aanspraak te maken op andere voorwaarden, tot één maand na 
de betekening van het vonnis dat uitspraak doet over de weigering van de huurhernieu-
wing.

De betwisting betreffende de weigering van de huurhernieuwing heeft  aldus niet  de 
andersluidende voorwaarden tot voorwerp. Indien de feitenrechter in het dispositief van 
zijn vonnis, waarbij hij de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart, stelt dat de 
huur wordt hernieuwd onder de bestaande voorwaarden, dan stelt hij hierbij enkel één van 
de wettelijke  gevolgen  vast  van  zijn  beslissing dat  de  weigering  tot  huurhernieuwing 
ongegrond was, maar spreekt hij zich niet uit over een geschilpunt tussen partijen.

De  vrederechter  evenmin  als  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  hadden  bijgevolg  de 
bevoegdheid om zich, in het kader van de procedure betreffende de weigering tot huurher-
nieuwing, definitief uit te spreken over de voorwaarden waaronder de huurhernieuwing 
zou worden toegestaan. Nu aan de beslissing betreffende de bestaande voorwaarden geen 
gezag van gewijsde kan worden gehecht, kan dit gezag van gewijsde evenmin worden 
miskend.

Ten onrechte oordeelt de rechtbank dienvolgens dat een uitspraak over de vordering 
strekkende tot wijziging van de huurvoorwaarden het gezag van rechterlijke gewijsde, dat 
kleeft  aan  het  vonnis  waarbij  de  weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd 
verklaard, zou miskennen, schendt bijgevolg de artikelen 2, 23, 24 en 25 van het Gerech-
telijk Wetboek en 1350, enig lid, 3° van het Burgerlijk Wetboek, en kon derhalve niet 
wettig eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de toepassing van artikel  24 van de 
handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 van de Handelshuurwet).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig  artikel  28  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  gaat  iedere  beslissing  in 

kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens 
de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone 
rechtsmiddelen.

De omstandigheid  dat  een beslissing in  kracht  van gewijsde  gaat  onderscheidt  zich 
derhalve  van  het  gezag  van  gewijsde  dat  elke  rechterlijke  eindbeslissing  vanaf  de 
uitspraak geniet, en betekent enkel dat tegen een beslissing geen rechtsmiddel meer kan 
worden aangewend.

De kracht van gewijsde van een rechtelijke beslissing kan er zich derhalve niet tegen 
verzetten dat in een andere, op zichzelf staande procedure, een rechter aanspraken inwil-
ligt die de voordelen van een andere beslissing ongedaan maken.

Door te oordelen dat de uitspraak over de vordering strekkende tot wijziging van de 
huurvoorwaarden  de  kracht  van  gewijsde  van  het  vonnis  zou  miskennen  waarbij  de 
weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd  verklaard,  schendt  de  rechtbank  van 
koophandel  in het bestreden vonnis  de artikelen 2,  23,  24 en 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek en kon het dienvolgens niet wettig eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 
van de Handelshuurwet).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, vormend 
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afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt de eiseres tot 
de kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
de mogelijkheid biedt aanspraak te maken op andere voorwaarden  indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eiseres, maar lees: de eerste en 
de tweede  verweersters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de bestaande huurovereen-
komst aan dezelfde voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem 
zou zijn gedaan over het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de 
huurweigering.

Alleszins is het echter zo dat er blijkbaar geen verbod bestaat voor de huurder om beide 
vorderingen tesamen aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen en bovendien heeft 
het Hof van Cassatie geoordeeld dat de betekening van het vonnis waarbij de weigering 
van de verhuurder om de huurovereenkomst te vernieuwen ongegrond wordt verklaard 
slechts de termijn van een maand doet lopen waarvan de beëindiging de datum bepaalt 
van het einde van de periode tijdens welke de verhuurder nog aanspraak kan maken op 
verschillende  voorwaarden;  deze  betekening  heeft  geen  invloed  op  het  begin  van  de 
periode tijdens welke  de verhuurder  de rechten,  beoogd in  artikel  24,  kan  uitoefenen 
(Cassatie 4 juni 1992, R. W, 93-94, 300).

Verder  dient  toch opgemerkt  te worden  dat de  tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg".

Grieven
De rechtbank van koophandel erkende dat betreffende de weigering van de handels-

huurhernieuwing door de wet twee vorderingen zijn voorzien. Enerzijds is er de op artikel 
14 van de Handelshuurwet gegronde vordering betreffende de gegrondheid van de huur-
weigering. Anderzijds kan de verhuurder een vordering instellen op grond van artikel 24 
van de Handelshuurwet teneinde andere voorwaarden te bekomen.

De eerste vordering (nopens de gegrondheid van de huurweigering)  gaat  uit  van de 
huurder, de tweede vordering (nopens de voorwaarden van de nieuwe huur) gaat uit van 
de verhuurder. Een louter verweer op de eerste vordering kan niet gelijkgesteld worden 
met het stellen van de tweede vordering.

Voor zover de rechtbank van koophandel wettig zou hebben kunnen oordelen dat de 
tweede hierboven bedoelde vordering kan worden ingesteld en beslecht ter gelegenheid 
van  de  behandeling  van  de  eerstgenoemde  vordering,  kon  de  rechtbank  niet  wettig 
oordelen dat die tweede vordering klaar en duidelijk gesteld werd, zowel voor de vrede-
rechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

De rechter die aan een akte een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onvere-
nigbaar is, schendt de bewijskracht van de akte.

Ofschoon de eerste en de tweede verweersters verzochten om de verderzetting van de 
handelshuur onder de bestaande voorwaarden, stelde de eiseres in haar conclusies, over-
gelegd  aan de Vrederechter  te  Antwerpen  (in  de procedure die  aanleiding gaf  tot  het 
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vonnis van 30 maart 1999) en aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (in de 
procedure die aanleiding gaf tot het vonnis van 7 september 2000), geen vordering in tot 
wijziging der voorwaarden.

De eiseres voerde immers aan dat ze de aanvraag tot huurhernieuwing van 3 mei 1994 
weigerde  (besluiten  na  tweede  deskundig  verlag  voor  de  Vrederechter  van  het  vijfde 
kanton te Antwerpen, A.R. 34.546 - A.R. 34.499, p. 5; beroepsbesluiten voor de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, A.R., nr. 99/4361/A, p. 4, punt 8) en dienvolgens 
vorderde ze dat de vraag tot huurhernieuwing van zowel de eerste als de tweede verweer-
ster zou worden afgewezen als ongegrond. Bovendien vorderde ze te horen zeggen voor 
recht dat de eerste en tweede verweersters het pand sedert 1 november 1995 zonder recht 
noch titel betrekken en dat hen bijgevolg zou worden bevolen het pand te verlaten binnen 
de 14 dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde zou zijn getreden op straffe van er te 
worden  uitgedreven.  Daarenboven  vorderde  de  eiseres  dat  de  eerste  en  de  tweede 
verweersters  solidair  zouden worden  veroordeeld tot  betaling van een vergoeding  van 
1.858.459 BEF, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 8 december 1998 
tot op de datum van algehele betaling en tot de kosten van het geding (besluiten na tweede 
deskundig verslag voor de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen, A.R. 34.546-
AR.34.499,  p.  16; aanvullende besluiten na tweede deskundig verslag voor  de Vrede-
rechter van het vijfde kanton te Antwerpen, A.R. 34.546-AR.34.499, p. 11; beroepsbe-
sluiten voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, A.r. nr. 99/4361/A, p. 23).

De eiseres vorderde tijdens de procedure voor de Vrederechter van het vijfde kanton te 
Antwerpen, die aanleiding gaf tot het vonnis van 30 maart 1999 en tijdens de beroepspro-
cedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, die leidde tot het vonnis van 
7 september 2000, op geen enkel ogenblik, zelfs niet ondergeschikt, dat de huurovereen-
komst  zou worden hernieuwd, noch, a fortiori,  sprak zij zich uit over de voorwaarden 
waaronder een eventuele huurhernieuwing kon worden toegestaan.

De rechtbank van koophandel gaf aldus aan eiseres' conclusies een uitlegging die met 
de  bewoordingen,  zin  en  draagwijdte  ervan  onverenigbaar  is  en  miskent  derhalve  de 
bewijskracht die kleeft aan voormelde stukken (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank van koophandel kon derhalve niet wettig 
eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de toepassing van artikel 24 van de Handels-
huurwet te beroepen (schending van artikel 24 van de Handelshuurwet).

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, vormend 

afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en 

alleen maar kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt de eiseres tot 
de kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
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de mogelijkheid biedt aanspraak te maken op andere voorwaarden  indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eerste en de tweede verweer-
sters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de  bestaande huurovereenkomst  aan  dezelfde 
voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem zou zijn gedaan over 
het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de huurweigering.

Verder  dient  toch opgemerkt  te worden  dat de  tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

(De eiseres) heeft  op deze vordering blijkbaar totaal niet gereageerd,  (...).  De eerste 
rechter mocht er dus van uitgaan dat (de eiseres) instemde met de tweede vordering van 
(de verweerster), hetgeen impliceerde dat zij afstand van recht deed van de mogelijkheid 
die door de wet voorzien werd om andersluidende voorwaarden te vorderen".

Grieven
Door de afstand van recht geeft een schuldeiser eenzijdig zijn wil te kennen dat hij niet 

langer aanspraak zal maken op het subjectief recht waarvan hij titularis is.
Afstand van recht is geen plechtige rechtshandeling en hoeft bijgevolg niet noodzake-

lijk schriftelijk te gebeuren. De afstand kan ook mondeling plaatsvinden en zelfs worden 
afgeleid uit feitelijke omstandigheden, zoals de gedragingen van de schuldeiser.

Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, onder meer bevestigd in artikel 1045, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek,  wordt afstand van recht niet vermoed en kan hij alleen 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. Een stilzwijgende 
afstand van recht kan enkel afgeleid worden uit feiten, omstandigheden en gedragingen 
die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn, waartoe een louter stilzwijgen of stilzitten 
niet volstaat. Er dient derhalve sprake te zijn van een omstandig stilzwijgen.

De eiseres voerde aan dat zij de huurovereenkomst onder meer wegens tekortkomingen 
van de huurder niet verder wenste te zetten, onder welke voorwaarden dan ook. Pas op het 
ogenblik dat zij door de vrederechter en de rechtbank van eerste aanleg werd gedwongen 
om de overeenkomst verder te zetten, kon zij duidelijk maken onder welke voorwaarden 
zij  oordeelde dat dit  diende te gebeuren.  De eiseres gaf  vervolgens de andersluidende 
voorwaarden  te  kennen  binnen  de  door  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  bepaalde 
termijn (besluiten in graad van beroep p. 4, eerste tot derde alinea).

De eiseres stelde dat zij tijdens de procedure voor de vrederechter en de rechtbank van 
eerste aanleg betreffende de weigering tot huurhernieuwing geen afstand van recht kon 
doen, om de eenvoudige reden dat zij nog niet op een dienstige manier gebruik kon maken 
van het recht dat haar werd toegekend door artikel 24 van de Handelshuurwet. Op dat 
ogenblik was het immers nog niet zeker of de huurovereenkomst al dan niet zou worden 
verdergezet  zodat  haar  recht,  ontleend  aan  artikel  24  van  de  Handelshuurwet,  om 
aanspraak te maken  op andersluidende voorwaarden,  nog niet  tot  stand was  gekomen 
(besluiten in graad van beroep p. 4, vijfde alinea).

De eiseres voerde bovendien aan dat zij tijdens de procedure betreffende de weigering 
tot huurhernieuwing niet verplicht was om haar recht om aanspraak te maken op anders-
luidende voorwaarden reeds uit te oefenen (besluiten in graad van beroep p. 4, voorlaatste 
alinea).

In onderhavig geschil wachtte de eiseres de rechterlijke uitspraak af om te weten of 
haar weigering tot huurhernieuwing al dan niet gegrond zou worden verklaard. Pas op het 
ogenblik dat zeker kwam vast te staan dat de handelshuur hernieuwd werd, kwam het haar 
nuttig voor om aanspraak te maken op andersluidende voorwaarden.

Uit het loutere feit dat de eiseres, tijdens de procedure betreffende de weigering tot 
huurhernieuwing, niet zou hebben gereageerd op het tweede onderdeel van de vordering 
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van de eerste en de tweede verweersters dat ertoe strekte de verlenging van de bestaande 
huurovereenkomst te bekomen onder dezelfde voorwaarden, kon de rechtbank van koop-
handel niet wettig afleiden dat dit noodzakelijk impliceerde dat eiseres afstand had gedaan 
van het recht dat de wet voorziet om aanspraak te maken op andersluidende voorwaarden 
(schending van artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en alleen maar kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn). De rechtbank van 
koophandel kon derhalve niet wettig de eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 
van de Handelshuurwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 24 van de Handelshuurwet bepaalt dat indien de rechter de weige-

ring van de verhuurder om toe te stemmen in de hernieuwing van de huur onge-
grond verklaart na het verstrijken van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie 
maanden, de huur ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, behoudens het 
recht van de verhuurder om aanspraak te maken op andere voorwaarden of zich 
te beroepen op het aanbod van een derde, overeenkomstig de artikelen 14 en 21 
van deze wet en dat de termijn waarover de verhuurder beschikt om de voor-
waarden waarvan de hernieuwing afhankelijk is of het aanbod van een derde te 
doen kennen aan de huurder, evenwel is beperkt tot een maand te rekenen van de 
betekening van het vonnis.

Het in artikel 24 bepaalde recht vindt toepassing ongeacht om welke reden de 
huurhernieuwing is geweigerd.

De verhuurder kan het voormelde recht niet meer uitoefenen wanneer hij in het 
raam van  de  procedure  tengevolge  van  zijn  weigering  van  huurhernieuwing, 
gebeurlijk  in  ondergeschikte  orde,  reeds  aanspraak  heeft  gemaakt  op  andere 
voorwaarden of het aanbod van een derde voor het geval de rechter de weigering 
tot  huurhernieuwing  ongegrond  zou  verklaren  en  de  rechter  over  die  andere 
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan. 

Maar de verhuurder die zich in die procedure niet heeft beroepen op andere 
voorwaarden of het  aanbod van een derde,  verliest  het  in artikel  24 bepaalde 
recht  niet  doordat  de  huurder  de  huurhernieuwing  heeft  gevorderd  aan  de 
bestaande voorwaarden en de rechter de huurhernieuwing aan de bestaande voor-
waarden heeft toegestaan.

Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de weigering tot huurher-
nieuwing, kan de verhuurder niet worden verplicht enige aanspraak te maken op 
andere dan de bestaande voorwaarden of op het aanbod van een derde.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres de haar gevraagde huurhernieuwing weigerde;
- de verweersters vorderden die weigering ongegrond te verklaren en de huur 

te hernieuwen onder dezelfde voorwaarden als die van de bestaande overeen-
komst;

- de eiseres in de procedure over de weigering van de huurhernieuwing geen 
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aanspraak heeft  gemaakt op andere voorwaarden voor het geval  de rechter de 
weigering tot huurhernieuwing ongegrond zou verklaren en zij dienaangaande 
zelfs niet gereageerd heeft op de vordering van de verweersters;

-  die procedure heeft  geleid tot  een vonnis van 7 september 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waarbij de 
weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd  verklaard  en  de  huur  werd 
hernieuwd onder dezelfde voorwaarden als deze van de bestaande overeenkomst;

- dit vonnis aan de eiseres werd betekend op 2 november 2000;
- de eiseres bij aangetekende brief op 10 november 2000 meldt in te stemmen 

met de huurhernieuwing mits een hogere huurprijs.
3. Op grond van die vaststellingen oordelen de appelrechters dat de eiseres: 
- geen aanspraak meer kan maken op andere voorwaarden overeenkomstig het 

artikel 24 van de Handelshuurwet,
- afstand heeft gedaan van het in dit artikel bepaalde recht,
- gebonden is door het gezag van gewijsde van het vonnis van 7 september 

2000 wat betreft de voorwaarden waaraan de huur is hernieuwd.
4. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
5. Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
6. Krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, strekt het gezag van het 

rechterlijke gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de 
beslissing heeft uitgemaakt. Er is vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat 
de  vordering  op  dezelfde  oorzaak  berust,  dat  de  vordering  tussen  dezelfde 
partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

Het  gezag  van  het  rechterlijk  gewijsde  is  beperkt  tot  wat  de  rechter  heeft 
beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil 
dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaakt.

7. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, hebben de enkele omstan-
digheden dat:

- de vordering van de huurder in de procedure over de weigering tot huurher-
nieuwing ertoe strekte de weigering tot huurhernieuwing ongegrond te verklaren 
en de huur te hernieuwen onder dezelfde voorwaarden als deze van de bestaande 
overeenkomst,

- het verweer van de verhuurder ertoe strekte de weigering tot huurhernieu-
wing gegrond te verklaren,

- de rechter  in die procedure heeft  beslist dat  de huur hernieuwd is aan de 
bestaande voorwaarden,

niet tot gevolg dat die beslissing gezag van gewijsde heeft  dat zich ertegen 
verzet  dat  de  verhuurder,  met  toepassing  van  voormeld  artikel  24  van  de 
Handelshuurwet, nog aanspraak maakt op andere voorwaarden of op het aanbod 
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van een derde.
8.  Het bestreden vonnis dat  het  tegendeel  beslist,  is  niet  naar  recht  verant-

woord.
9. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
10. Krachtens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, gaat iedere beslissing 

in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, 
behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen 
van de buitengewone rechtsmiddelen.

De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de 
regel  dat de rechter in een procedure gebonden is door de beslissingen in een 
vorige procedure, waarop een partij zich beroept.

11. De appelrechters gaan van het tegendeel uit en verantwoorden hun beslis-
sing aldus niet naar recht.

12. Het onderdeel is gegrond.
Vierde middel
13. Uit het antwoord op het eerste middel volgt dat uit het enkele feit dat in 

een vorige procedure over de huurhernieuwing de verweersters respectievelijk 
als huurster en onderhuurster de hernieuwing van de huur hebben gevorderd aan 
de  bestaande  voorwaarden  en  de  eiseres  als  verhuurster  over  die  huurvoor-
waarden geen betwisting heeft gevoerd, niet kan worden afgeleid dat de eiseres 
afstand heeft gedaan van het recht zich op artikel 24 van de Handelshuurwet te 
beroepen.

14. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Turnhout,  zitting 

houdende in hoger beroep.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  heer  Waûters –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 122

1° KAMER - 2 maart 2006
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HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - KENNISGEVING DOOR DE HUURDER - 
VOORWAARDEN

De aanvraag van de huurder tot  huurhernieuwing is nietig indien zij  niet  de vermelding 
bevat  op  welke  wijze  de  verhuurder  moet  kennis  geven ofwel  van zijn  met  redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde; het is niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van de  
Handelshuurwet, die tot bedoelde vermelding verplicht,  kent,  noch dat die verplichting 
kan worden vervangen door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt 
de wet, te dezen voormeld artikel, te kennen1. (Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet)

(V. T. ANTROZE bvba)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle:
Het  bestreden  vonnis  verwerpt  eisers’  exceptie  van  nietigheid  van  verweersters’ 

aanvraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen partijen.
Deze exceptie was gesteund op het niet naleven van het formalisme van artikel 14 van 

de Handelshuurwet.
Dit artikel bepaalt:
“De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe 

van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van 
de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór 
het eindigen van de lopende huur. 

De kennisgeving 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  geacht 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.

(…)”.
De  aanvraag  van  verweerster,  bij  aangetekende  brief,  vermeldt  enkel  dat  eiser  “op 

dezelfde wijze” dient te antwoorden.
Het bestreden vonnis oordeelt dat iedereen geacht wordt de wet te kennen, dat eiser 

zeer goed wist  wat  hem als verhuurder te doen stond, dat hij slechts beoogde aan het 
duidelijk artikel 14 een voorwaarde toe te voegen en dat hij overigens op een van de door 
die  bepaling  voorgeschreven  wijzen  reageerde,  namelijk  bij  exploot  van 
gerechtsdeurwaarder.

Het cassatiemiddel kleeft een zeer streng formalisme aan: de volledige tekst van artikel 
14 had moeten vermeld worden, zodat eiser (de verhuurder) volledig kennis kreeg van 
zijn rechten en de wijzen waarop hij deze kon vrijwaren. Door te oordelen dat de woorden 
“op dezelfde wijze” volstonden schendt het vonnis deze bepaling.

Artikel  14  van  de  Handelshuurwet  is  van  dwingend recht tot  bescherming  van  de 
verhuurder  gelet  op  de  voor  hem  verregaande  gevolgen  van  de  hernieuwing  van  de 
handelshuur. Hij alleen kan dus aan de relatieve nietigheid van de aanvraag verzaken2. 
Ook volgt die nietigheid van de aanvraag uit het ontbreken van de vermelding dat hij zal 

1 Zie de precedenten aangehaald in de (m.b.t. de nietigheid strijdige) conclusie O.M.; zie Cass., 21 
maart 2003, A.R. C.00.0569.N, nr 187 en 28 januari 2005, A.R. C.03.0637.N, nr 58, wat betreft de 
(in die conclusie wel erkende) beschermende aard van de wetgeving en de reden daarvan.
2 Cass., 12 juni 1953, Arr. Verbr., 1953, 695, 15 maart 1968, A.C., 1968, 936, 16 mei 1969, ibid., 
1969, 918, 18 april 1975, ibid., 916 en 19 juni 1992, A.R. 7710, nr. 551.
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geacht worden in te stemmen zo hij niet “op dezelfde wijze” binnen de wettelijke termijn 
antwoordt3.

Zonder  dat  daarbij  ontkend  wordt  dat  eiser  zich  dus  inderdaad  op  die  beweerde 
nietigheid kan beroepen, rijst hier nochtans de vraag of het door hem geëiste heel streng 
formalisme noodzakelijk bleek voor zijn bescherming.  Dit komt erop neer de vraag te 
stellen of die nietigheid hier wel bestaat. En deze vraag lijkt me wel ontkennend te moeten 
worden beantwoord. 

De wet en de rechtspraak van het Hof lijken me namelijk niet zo veeleisend als het 
middel wil doen aannemen.

Het arrest van 12 juni 19534 stelt enkel dat het feit dat de verhuurder zijn wettelijke 
rechten en verplichtingen kent geen afstand insluit zich te beroepen op de nietigheid.

Het arrest  van 16 mei  19695 keurt  het  vonnis  goed  dat oordeelt  dat  het  gemis  aan 
“betekening” van het antwoord niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 14. 

Het arrest van 5 november 19926 vernietigt het vonnis dat het niet vermelden van de 
tweede voorwaarde, betreffende de modaliteiten van het antwoord, niet sanctioneert.

En in een vrij recent arrest, van 13 november 20037, oordeelt het Hof:“de huurder kan 
de  onregelmatigheid  van  de  aanvraag  wegens  de  niet-vermelding  van  de 
antwoordmogelijkheden  van  de  verhuurder  herstellen door  tussen  de  achttiende  en 
vijftiende maand voor het eindigen van de lopende huur een nieuwe regelmatige aanvraag 
tot huurhernieuwing aan de verhuurder te richten, wat kan gebeuren door het sturen van 
een aanvullende aangetekende brief die verwijst naar de inhoud van de eerste brief, en 
waarin  die  verzuimvermelding  voorkomt”.  De  strijdige  conclusie  bij  dit  arrest  was 
ingegeven door het formalisme in de geest  van de voormelde precedenten en door het 
gevolg voor de verhuurder, voor wie namelijk de termijn liep vanaf een geldige aanvraag8. 
Het  arrest  werd  dan  als  argument  geciteerd  in  conclusies  voor  de  arresten  van  24 
november 20059, waarin het Hof ook aanvaardde dat een aangetekende brief (m.b.t. de 
aanspraak op de borgtocht van een vervoerder) later kon aangevuld worden.

Waar in het  arrest  van  13 november  2003 een “herstelling”  van een onregelmatige 
aanvraag door een  nieuwe aanvaard werd,  lijkt me thans een verzuim de woorden “bij 
exploot  van  gerechtsdeurwaarder  of  bij  aangetekende  brief”  te  vermelden,  in  dezelfde 
aanvraag, geen nietigheid in te houden. Enerzijds had het eerste geval toch wel voormeld 
gevolg voor de verhuurder, anderzijds schrijft artikel 14 niet uitdrukkelijk het vermelden 
van die woorden voor en heeft de verhuurder in casu toch de “andere” - dan de door de 
huurder gevraagde “zelfde” -  wettelijke  wijze  van antwoord benut, nl.  bij  exploot van 
gerechtsdeurwaarder.

Het doel dat de wet beoogt,  de bescherming van de verhuurder,  door de huurder te 
verplichten  hem alle  (d.z.  beide)  wettelijke  wijzen  van  antwoord  op  de  aanvraag  tot 
huurhernieuwing ter kennis te brengen is hier toch bereikt.  Zo inderdaad het adagium 
“Nemo  censetur  ignorare  legem”  niet  voldoende  is  om het  strikt  formalisme  niet  te 
volgen, heeft het vonnis toch vastgesteld dat eiser wel degelijk artikel 14 concreet heeft 
kunnen naleven (en niet enkel dat hij “geacht” werd het te kennen). Het oordeelt: “Toen 

3 Cass., 5 nov. 1992, A.R. 9553, nr. 717.
4 Zie voetnoot 2.
5 Ibid.
6 Zie voetnoot 3.
7 A.R. C.01.0184.N, met (strijdige) conclusie O.M., www.cass.be.
8 Zie  L.  SIMONT,  Actualité  du droit  des  baux commerciaux  dans la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation, in Actualités de quelques contrats spéciaux, F. GLANSDOFF, coordinateur, Bruylant, Brussel, 
2005, 36.
9 Inzake A.R. C.04.0015.N, www.cass.be en C.04.0083.N (niet gepubliceerd).
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hij beslist had de aanvraag van (verweerster) af te wijzen, heeft hij deze beslissing immers 
aan (verweerster) ter kennis gebracht op één van de twee manieren die de wet voorziet, te 
weten bij wege van een deurwaarderexploot”. En deze reden wordt niet aangevochten.

Uit de tekst van artikel 14, eerste lid, is niet af te leiden dat het louter ontbreken van de 
woorden “bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief”, waarnaar de 
woorden  “op  dezelfde  wijze”  verwijzen  de  nietigheid  van  de  kennisgeving  door  de 
huurder  tot  gevolg  heeft.  De aanvraag te dezen vermeldt  overigens  uitdrukkelijk:  “op 
dezelfde  wijze”,  zoals  het  artikel  –  waarnaar  hij  expliciet  verwijst  -  voorschrijft.  De 
aanvraag vermeldt dus dat het antwoord van eiser dient gegeven te worden op de wijze 
zoals bepaald in het artikel 14, waarnaar het refereert.

Naar recht verantwoord lijkt me dus de beslissing dat aan deze bepaling werd voldaan, 
op  grond  van  de  niet  betwiste  vaststellingen,  enerzijds,  dat  de  kennisgeving  aan  de 
verhuurder bij aangetekende brief door de huurder werd gedaan “bij toepassing van het 
bepaalde  in  artikel  14  van  de  handelshuurwet”  en  met  de  mededeling  “U  zal  geacht 
worden met huidig voorstel  tot  hernieuwing in te stemmen,  indien U niet  op dezelfde 
wijze  ons  binnen  de  drie  maanden  kennis  geeft  van  ofwel  uw met  redenen  omklede 
weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een 
derde”, anderzijds,  dat de verhuurder zijn beslissing de aanvraag van de huurder af te 
wijzen aan de huurder ter kennis heeft gebracht “op een van de twee manieren die de wet 
voorziet, te weten bij wege van een deurwaardersexploot”.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten (hierna 

Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verleent in het 

vonnis  van  26  november  2004  eiser  akte  van  diens  impliciet  incidenteel  beroep  en 
verklaart dit toelaatbaar doch ongegrond. Vervolgens verklaart de rechtbank verweersters 
hoger  beroep toelaatbaar,  doch stelt,  alvorens  recht  te  doen over  de grond ervan,  een 
gerechtsdeskundige aan. Tenslotte houdt de rechtbank van eerste aanleg de beslissing over 
de kosten aan.

De rechtbank van eerste aanleg stoelt deze beslissing onder meer op volgende gronden:
"4.2. In de omstreden brief van 7 oktober 2002, waarin (de verweerster de eiser) heeft 

verzocht om de hernieuwing van haar handelshuur, heeft (de verweerster) er op toegezien 
letterlijk het betreffende deel uit artikel 14 Handelshuurwet te citeren, dat beschrijft wat 
de verhuurder (de eiser) te doen staat eens hij dit verzoek om huurhernieuwing ontvangt: 
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instemmen of weigeren en deze beslissing, indien nodig binnen een bepaalde termijn, ter 
kennis brengen van de huurder.

De tekst van artikel 14 is duidelijk en een eenvoudige lectuur ervan wijst uit wat de 
verhuurder (de eiser) precies te doen staat eens hij het verzoek ontvangt. Deze lectuur 
dringt zich naar het oordeel van de rechtbank noodzakelijkerwijze  en des te meer op, 
minstens al omdat de wettekst van dwingend recht is wat ook (de eiser), bij gebreke aan 
andersluidende overeenkomst tussen partijen, verplicht tot de strikte naleving ervan.

(De eiser) tracht van deze rechtbank te bekomen dat in de wettekst of daaraan, bepa-
lingen worden opgenomen, respectievelijk toegevoegd, die niet in de wettekst staan, alles-
zins toch niet in het tweede deel van het betreffende artikel, en die daarin ook niet hoeven 
te staan, gelet op de duidelijkheid van het geheel.

Overigens  wist  (de  eiser)  -  overeenkomstig  het  adagium  "Nemo  censetur  ignorare 
legem" of, in het Nederlands, "eenieder wordt geacht de wet te kennen" - zeer goed wat 
hem te doen stond toen hij het verzoek ontvangen heeft. Toen hij beslist had de aanvraag 
van (de verweerster) af te wijzen, heeft hij deze beslissing immers aan (de verweerster) ter 
kennis gebracht op één van de twee manieren die de wet voorziet, te weten bij wege van 
een deurwaardersexploot".

Grieven
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen-

komsten (hierna Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, kan de huurder onder de aldaar bepaalde voor-
waarden om huurhernieuwing vragen.

Hierop kan de verhuurder (1) instemmen met de huurhernieuwing onder de door de 
huurder voorgestelde voorwaarden, (2) instemmen met de huurhernieuwing onder de door 
hemzelf voorgestelde voorwaarden, (3) de huurhernieuwing weigeren om de door hem 
opgegeven redenen of (4) de huurhernieuwing weigeren wegens het (beter) aanbod van 
een derde.

Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet luidt: "De huurder die het recht op huur-
hernieuwing verlangt  uit  te oefenen,  moet  zulks  op straffe  van verval  bij  exploot  van 
gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten 
vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende 
huur. De kennisgeving 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 geacht 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".

Uit de aanvraag tot huurhernieuwing moet derhalve blijken dat de verhuurder geacht 
zal worden met de huurhernieuwing in te stemmen indien hij niet bij aangetekende brief 
of  bij  deurwaardersexploot  binnen  de  drie  maanden  kennis  geeft,  ofwel  van  een met 
redenen omklede weigering, ofwel van andere voorwaarden, ofwel nog van het aanbod 
van een derde. Indien dit niet uit de aanvraag blijkt, bijvoorbeeld door overname van de 
onvolledige  inhoud van voornoemd artikel  14,  eerste lid,  desnoods in andere bewoor-
dingen, is de aanvraag nietig.

Het aangetekend schrijven van 7 oktober 2002 van verweerster, zoals door haar geci-
teerd in de "conclusie van beroep" (p. 2) en door de eerste bodemrechter eveneens aange-
haald in de zesde alinea van pagina 4 van diens vonnis, waarvan de overwegingen door 
het bestreden vonnis werden overgenomen (voorlaatste alinea van pagina 2) luidde: "Bij 
toepassing van artikel 14 van de wet op de handelshuur delen wij U mede ons recht op 
vernieuwing van de handelshuurovereenkomst te willen uitoefenen, en wel aan dezelfde 
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voorwaarden als deze vermeld in de oorspronkelijke overeenkomst dd. 22.03.95.
U zal geacht worden met huidig voorstel tot hernieuwing in te stemmen, indien U niet 

op dezelfde wijze ons binnen de drie maanden kennis geeft van ofwel uw met redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde".

Voormelde brief stelde derhalve dat eiser "op dezelfde wijze" diende te antwoorden, 
zonder evenwel de volledige tekst van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet weer 
te geven, zodat niet werd gepreciseerd op welke verschillende wijzen de verhuurder moet/
kan antwoorden.

Nochtans beoogde de wetgever, door in artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet in 
hoofde van de huurder de verplichting in te voeren om bepaalde vermeldingen in zijn 
aanvraag tot huurhernieuwing op te nemen, de belangen van de verhuurder te beschermen 
door deze laatste op de hoogte te stellen van zijn rechten en de wijzen waarop hij deze kan 
vrijwaren.

De eiser voerde bijgevolg aan dat de door de verweerster gedane aanvraag tot handels-
huurhernieuwing van 7 oktober 2002 nietig was (beroepsconclusie p. 6, derde alinea), nu 
de verweerster in de aanvraag uitdrukkelijk had dienen te vermelden dat er door de eiser 
diende te worden geantwoord "bij aangetekend schrijven" of "bij deurwaardersexploot", 
wat in casu niet geschiedde (beroepsconclusie p. 7, in het midden).

De woorden "op dezelfde wijze" behoeven in de hypothese dat de huurder de volledige 
tekst van artikel 14 van de Handelshuurwet overneemt geen verduidelijking. In dat geval 
is  de  verhuurder,  bij  eenvoudige  lezing  van  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing,  op  de 
hoogte van de wijzen van antwoord die te zijner beschikking staan.

In het thans bestreden vonnis werd evenwel vastgesteld dat in de omstreden brief van 7 
oktober  2002,  waarin  de  verweerster  de  eiser  om hernieuwing  van  haar  handelshuur 
verzocht, enkel het deel van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet werd aange-
haald, dat beschrijft wat de verhuurder te doen staat wanneer hij het verzoek om huurher-
nieuwing  ontvangt,  namelijk  instemmen  of  weigeren  en deze  beslissing,  indien nodig 
binnen een bepaalde termijn, ter kennis brengen aan de huurder, zodat er dient te worden 
aangenomen dat uit het door verweerster aangehaalde deel van artikel 14, eerste lid, van 
de Handelshuurwet  niet  blijkt  op welke wijze  de verhuurder  zijn beslissing ter kennis 
moet brengen aan de huurder.

De  rechtbank  van  eerste  aanleg  is  van  oordeel  dat  de  tekst  van  artikel  14  van  de 
Handelshuurwet  duidelijk  is  en  dat  een  eenvoudige  lectuur  ervan  uitwijst  wat  de 
verhuurder precies moet doen eens hij het verzoek ontvangt. De eiser kan deze beoorde-
ling bijtreden voor zover hiermede de volledige inhoud van artikel 14, eerste lid, van de 
Handelshuurwet, wordt bedoeld.

De rechtbank van eerste aanleg had evenwel in het bestreden vonnis vastgesteld dat niet 
het volledige artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet in verweersters aanvraag tot 
huurhernieuwing  werd  overgenomen,  maar  enkel  het  deel  betreffende  de  mogelijke 
reactie van de verhuurder bij ontvangst van een aanvraag tot huurhernieuwing, met name 
de laatste zin van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet, zodat de verhuurder met 
deze aanvraag geen kennis kreeg van de inhoud van het eerste deel van artikel 14, eerste 
lid, van de Handelshuurwet.

De inhoud en draagwijdte van de laatste zin van artikel 14, eerste lid, van de Handels-
huurwet worden echter mede bepaald in de eerste zin van voormeld artikel. De laatste zin 
van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet kan aldus niet op zichzelf en los van de 
eerste zin worden gelezen.

Nu deze eerste zin niet in verweersters aanvraag tot huurhernieuwing werd vermeld, 
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kreeg de eiser geen volledige kennis van zijn rechten en de verschillende manieren waar-
over hij beschikte om deze te vrijwaren.

Dit door de wetgever  op straffe  van nietigheid opgelegd vormvoorschrift  wordt  niet 
tenietgedaan door het door het bestreden vonnis aangehaalde adagium "nemo censetur 
ignorare legem", of in het Nederlands "eenieder wordt geacht de wet te kennen", dat de 
rechtbank van eerste aanleg aangrijpt ter ondersteuning van de overweging dat de eiser 
"zeer goed (wist) wat hem te doen stond toen hij het verzoek ontvangen heeft".

Door op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen aan te nemen dat de 
vermelding in verweersters aanvraag tot huurhernieuwing dat de eiser "op dezelfde wijze" 
diende te antwoorden, volstond en de regelmatigheid van de aanvraag tot huurhernieu-
wing niet in het gedrang bracht, zonder dat er enige verduidelijking werd gegeven betref-
fende de verschillende wijzen die ter beschikking van de eiser stonden, schendt de recht-
bank van eerste aanleg in het bestreden vonnis artikel 14, eerste lid, van de wet van 30 
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het 

recht  op  hernieuwing  verlangt  uit  te  oefenen,  zulks  of  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 vóór het eindigen van de lopende huur.

Die  wetsbepaling  schrijft  tevens  voor  dat  de  kennisgeving  op  straffe  van 
nietigheid de voorwaarden moet opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om 
de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding moet bevatten dat de verhuurder 
geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voor-
waarden 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.

Uit  die bepaling volgt  dat  de aanvraag tot  huurhernieuwing,  op straffe  van 
nietigheid,  de vermelding moet bevatten dat de verhuurder  geacht  zal worden 
met  de  hernieuwing  van  de  huur  onder  de  voorgestelde  voorwaarden  in  te 
stemmen, indien hij niet bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende 
brief  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.

De aanvraag tot huurhernieuwing is derhalve nietig indien zij niet de vermel-
ding bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van zijn met 
redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of 
van het aanbod van een derde.

2. Artikel 14 van de Handelshuurwet strekt tot bescherming van de verhuurder 
en, gelet op de voor hem verregaande gevolgen van de huurhernieuwing, is die 
vermelding in de aanvraag tot huurhernieuwing van strikte toepassing.

Bijgevolg is het niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van 
die wet kent  noch dat  die verplichting tot  vermelding kan worden vervangen 
door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet, te dezen 
artikel 14 van de Handelshuurwet, te kennen.

3. De eiser voerde aan dat de aanvraag tot huurhernieuwing van verweerster 
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van 7 oktober 2002 nietig is omdat die niet de vermelding bevat dat door de eiser 
diende te worden geantwoord bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot.

4. Wat betreft de feiten die ten grondslag liggen aan de hoofdvordering en de 
tegenvordering  verwijzen  de  appelrechters  naar  de  uiteenzetting  van  het 
beroepen  vonnis  waarin  is  vastgesteld  dat  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing 
vermeldt dat de eiser geacht zal worden met de voorgestelde hernieuwing in te 
stemmen indien hij niet "op dezelfde wijze" aan de verweerster binnen de drie 
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van huur-
hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

5. De appelrechters verwerpen eisers verweer zoals omschreven in voormeld 
randnummer 3, op grond dat:

- de verweerster in de aanvraag tot huurhernieuwing letterlijk het betreffende 
deel uit artikel 14 van de Handelshuurwet heeft geciteerd "dat beschrijft wat de 
verhuurder  te  doen  staan  eens  hij  dit  verzoek  om huurhernieuwing  ontvangt: 
instemmen of weigeren  en deze beslissing,  indien nodig binnen een bepaalde 
termijn, ter kennis brengen van de huurder";

- de tekst van artikel 14 duidelijk is en een eenvoudige lectuur ervan uitwijst 
wat de verhuurder precies te doen staat eens hij het verzoek tot huurhernieuwing 
ontvangt;

- de eiser van de appelrechters tracht te verkrijgen dat in de wettekst bepa-
lingen worden opgenomen of daaraan bepalingen toegevoegd die in de wettekst 
niet staan, "alleszins toch niet in het tweede deel van het betreffende artikel en 
die daarin niet hoeven te staan, gelet op de duidelijkheid van het geheel";

- de eiser, gelet op de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet te kennen, 
zeer goed wist wat hem te doen stond toen hij het verzoek heeft ontvangen;

- de eiser van de bedoelde weigering tot huurhernieuwing immers heeft kennis 
gegeven op een bij  wet bepaalde wijze,  namelijk bij gerechtsdeurwaardersex-
ploot.

Aldus stellen de appelrechters vast dat de verweerster in de aanvraag tot huur-
hernieuwing wel het tweede deel van artikel 14 van de Handelshuurwet heeft 
vermeld maar niet dat het eerste deel van dit artikel dat de wijze van kennisge-
ving beschrijft, werd overgenomen.

Aldus oordelen zij dat de aanvraag tot huurhernieuwing niet moet vermelden 
op welke wijze de verhuurder  zijn antwoord moet ter kennis brengen aan de 
huurder, dat het volstaat dat de aanvraag vermeldt dat dit "op dezelfde wijze" is 
als  de kennisgeving van de aanvraag en dat om te weten hoe dat dan is, het 
volstaat dat de verhuurder de toepasselijke wetgeving kent of geacht wordt te 
kennen.

6.  Door  op  die  gronden  te  beslissen  dat  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing 
geldig  is,  schenden  de  appelrechters  artikel  14,  eerste  lid,  van  de  Handels-
huurwet.

7. Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

toelaatbaar, het incidenteel beroep toelaatbaar maar ongegrond verklaart en de 
inleidende dagvaarding niet nietig verklaart.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.

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

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Waûters –  Gedeeltelijk andersluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 123

1° KAMER - 2 maart 2006

MILIEURECHT - LEEFMILIEU - VORDERING TOT STAKING - KENNELIJKE INBREUK - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OMVANG

Om het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die 
een kennelijke inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen  of  besluiten  betreffende  de  bescherming  van  het  leefmilieu,  moet  de 
rechter niet alleen nagaan of de inbreuk met voldoende zekerheid vaststaat, maar moet 
hij  tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in  aanmerking nemen1.  (Art.  1, 
eerste lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu)

(S. T. K.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle:
Het arrest veroordeelt eiseres, op vordering van verweerder, o.m., om een paardenstal 

en een stacaravan van haar erf te verwijderen, op grond van artikel 1 van de wet van 12 
januari 1993 betreffende een vorderingsrecht in zake bescherming van het leefmilieu.

Krachtens het  eerste lid van deze bepaling stelt  de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van een van de erin bepaalde eisers, het bestaan vast van een 
zelfs  onder  het  strafrecht  vallende  handeling  die  een  kennelijke  inbreuk is  of  een 
ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op een of meer bepalingen van wetten, decreten, 
ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

Het  eerste  onderdeel  van  het  cassatiemiddel,  dat  een  schending  van  deze  bepaling 
aanvoert,  stelt de – voor het eerst tot het Hof gerichte - vraag naar de inhoud van dat 
begrip “kennelijke inbreuk”2 (in de Franse tekst: “violation manifeste”).

1 Zie de conclusie O.M.
2 Het arrest van 8 november 1996 (A.R. C.95.0206.N, nr. 426) beantwoordt de vraag of het begrip 
leefmilieu ook de bescherming van de ruimtelijke ordening omvat bevestigend. Het arrest van 14 
februari 2002 (A.R. C.99.0459.N, nr. 106) beantwoordt het cassatiemiddel, afgeleid uit de schending 
van het  tweede lid van dat artikel  1, met  de regel dat de enkele vaststelling van de inbreuk niet 
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Het bestreden arrest stelt dat een inbreuk kennelijk is wanneer er geen ernstige twijfel is 
over zijn  bestaan en dat deze beoordeling  losstaat van de beoordeling van de  gevolgen 
van de inbreuk op het leefmilieu of van de belangrijkheid van de geschonden bepaling van 
de milieureglementering, daar laatst genoemde beoordeling slechts de opportuniteit van 
de gevraagde maatregelen betreft.

Het  onderdeel  stelt,  integendeel,  dat  dit  begrip  niet betekent  kennelijke  wetinbreuk 
maar  wel  dat  de  stakingsrechter  ook  oog  moet  hebben  voor  zijn  gevolgen op  het 
leefmilieu. 

Volgens  eiseres  laat  de  motivering  van  het  arrest  niet  toe  aan  te  nemen  dat  de 
appèlrechter die opportuniteit daadwerkelijk heeft getoetst en – voor zover hij dit toch zou 
gedaan hebben – staat die opportuniteitsbeoordeling niet gelijk met de vaststelling dat de 
inbreuken kennelijk zijn in de door haar bedoelde zin.

Dit onderdeel komt mij gegrond voor en tot volledige cassatie te moeten leiden.
Immers,  uit  de  voorbereidende werken  tot  de  wet  van  12 januari  1993 lijkt  mij  te 

kunnen worden afgeleid dat de wetgever – ondanks de gebruikelijke betekenis van het 
bijvoeglijk  naamwoord  “kennelijk”,  d.i.,  volgens  van  Dale3:  onderkenbaar, 
onderscheidbaar,  herkenbaar,  goed  waarneembaar,  duidelijk,  klaarblijkelijk,  apert, 
evident,  onmiskenbaar  of,  volgens  het  arrest,  bovendien:  manifest  -  aan  het 
(samengesteld) begrip “kennelijke inbreuk” de door het onderdeel bedoelde inhoud te 
hebben gegeven.

Hoewel  het  woord  “kennelijk”  niet  in  het  aanvankelijk  wetsontwerp  stond4, 
onderkenden leden van de senaatscommissie voor de justitie later, wat betreft de invulling 
van het begrip “inbreuk”, de appreciatiebevoegdheid van de voorzitter, die rechtspreekt 
“zoals in kort  geding” (artikel 3 van de wet), namelijk “om een onderscheid te maken 
tussen belangrijke en minder belangrijke inbreuken”. Er werd voorgesteld te vereisen “dat 
de inbreuk blijvend en ernstig moet zijn, wanneer het milieu inderdaad is geschaad”. Nu 
het  wetsontwerp  een vorderingsrecht  van  milieuverenigingen  wou invoeren,  wou  men 
toch tevens vermijden dat deze de rol van het openbaar ministerie zouden overnemen en 
ook  “theoretische  criminaliteit”  zouden  vaststellen.  De Staatssecretaris  was  het  ermee 
eens dat de rechter moet kunnen oordelen of het om een inbreuk gaat die een zeker ernstig 
karakter vertoont. Een lid van de commissie stelde dan voor “dat in de tekst het begrip 
‘kennelijke inbreuk’ zou worden opgenomen, hetgeen toelaat duidelijker te maken dat de 
marginale en weinig belangrijke feiten niet in aanmerking komen”. Het verslag vermeldt 
verder:  “er  wordt  een  onbetwistbare  inbreuk  bedoeld  (…)  het  gaat  om  kennelijke 
inbreuken voor zover zij  een schending betekenen van het leefmilieu”.  “Bij  wijze  van 
besluit  stelt  de  Staatssecretaris  vast  dat  de  discussie  erop  wijst  dat  de  leden  willen 
vermijden dat de rechter gedwongen wordt op te treden bij minieme overtredingen, die 
wel een inbreuk op de wet zijn doch geen inbreuk op het milieu uitmaken”. (…) “Iedereen 
is erover akkoord dat het begrip ‘kennelijk’ moet gezien worden in de betekenis van het 
adagium ‘de  minimis  non  curat  praetor’.  Een  kleine  overtreding  kan  geen  aanleiding 
geven tot een beslissing van staking.” De Staatssecretaris bevestigt deze opvatting en zegt 
dat  “kennelijk”  hier  betekent  “significatif”,  “belangrijk”.  De discussie  wordt  als  volgt 
besloten:  “Na  een  ruime  gedachtewisseling  zijn  meerdere  leden  van  oordeel  dat  de 
inbreuk een zeker belang moet hebben, waarover de rechter soeverein oordeelt”5. Het in 
de Kamer ingediend amendement6 om het woord “kennelijke” weg te laten - verantwoord 

volstaat om een bevel tot afbraak te gronden.
3 Uitgave 1995.
4 Doc., Senaat, , 1232-1 (1990-1991), 7.
5 Verslag VAN ROMPAEY, Doc., Senaat, 1232-2 (1990-1991), 32-38.
6 Doc., Kamer, 556/2-91/92 (B.Z.), 1-2.
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doordat het Hof, in zijn arrest van 12 maart 1956, voormeld adagium niet heeft aanvaard7 
- werd, gelet op het verzet van de Senaat, verworpen. De Minister wenste het woord te 
behouden “om te voorkomen dat de gerechten door een boel pietluttigheden vertraging 
oplopen”8.

Ook volgens een meerderheidsopvatting, zowel in de rechtspraak als in de doctrine, is 
het begrip te interpreteren als (belangrijke) impact op het milieu9.

De  uitdrukking  in  de  Franse  wettekst  (“violation manifeste”  en  niet  “infraction 
manifeste”) verwijst ook eerder naar een “aantasting”.

Dat “kennelijk” enkel zou betrekking hebben op het bestaan van de inbreuk is dan ook 
niet overtuigend.  De inbreuk bestaat of niet.  Het “kennelijk”  kan de onwettigheid niet 
vermeerderen. Alleen de overtuiging van de rechter dat de inbreuk bestaat kan verhoogd 
zijn. Maar dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling van de toevoeging en zulks blijkt dan 
ook nergens uit het parlementair debat. De rechter zal uiteraard aan een inbreuk slechts de 
passende  gevolgen  (maatregelen)  verbinden  als  hij  voldoende  overtuigd  is  van  zijn 
bestaan.

Niettemin  moet  erkend  worden  dat  uit  dat  senaatsdebat  geen  consensus omtrent  de 
precieze  draagwijdte  van  het  toegevoegde  adjectief  is  tot  stand  gekomen,  zodat  het 
standpunt  van  de  voorstanders  van  zijn  spraakgebruikelijke  betekenis  –  waarbij  de 
appèlrechter  zich  klaarblijkelijk  aansluit  -  die  het  begrip  daarom  aldus  interpreteren, 
zonder rekening te houden met de “parlementaire kakofonie”10, aandacht verdient, evenals 
een derde standpunt, dat het begrip “kennelijk” dient te worden opgevat als een richtlijn 
voor het sanctiebeleid van de stakingsrechter11.

De vraag kan inderdaad gesteld worden of de rechter in het stadium van de vaststelling 
van de inbreuk dus reeds tot een belangenafweging mag overgaan - hoewel hij dat slechts 
m.b.t. de gevraagde maatregelen (tweede en derde lid van artikel 1 van de wet van 12 
januari 1993) kan doen - en zo ja, of dit geen rechtsonzekerheid impliceert12.

Bij gebrek aan formele consensus omtrent het inzicht van de wetgever kan men toch 
zoeken naar de gemene deler van de opvattingen die tijdens de voorbereiding van de wet 
tot uiting kwamen en al dan niet hun weerslag vonden in de rechtsleer en de rechtspraak. 
Hierbij dient de “algemene” aan die bijzondere wet ten grondslag liggende ratio legis als 
leidraad te dienen en niet  enkel  de wat  te beperkte discussie over  de inhoud van een 

7 Bull., 1956, 739. Het Hof toetst het adagium evenwel niet als algemeen rechtsbeginsel, zoals werd 
beweerd,  doch  stelt  enkel  dat  het  niet  kan  gelden  als  een  rechtvaardigingsgrond  of  een 
strafuitsluitende verschoningsgrond voor een strafbaar feit, daar de wet deze grond niet voorziet.
8 Doc., Kamer, 556/6-91/92 (B.Z.), 14-16.
9 J.  VAN DEN BERGHE,  De  wet  van  12  januari  1993  betreffende  een  vorderingsrecht  inzake 
bescherming  van  het  leefmilieu,  T.M.R.,  1993,  137;  B.  DELTOUR,  Milieurecht  als  bron  van 
overheidsaansprakelijkheid,  in:  Recente  ontwikkelingen  inzake  de  aansprakelijkheid  voor 
milieuschade, M. DEKETELAERE (ed.),  B. DELTOUR,  B. GILLE & K. DEKETELAERE, die Keure, Brugge, 
1993, 6-7, nrs. 11-12; J. VERLINDEN, Het vorderingsrecht van milieuverenigingen na de wet van 12 
januari 1993,  T.R.V., 1993, 292-293; I. DE MUYNCK, Rechtshandhaving door de stakingsrechter in 
milieuaangelegenheden,  R.W.,  2001-2002,  1486;  P.  BOGAERTS,  Tien jaar stakingsvordering inzake 
leefmilieu. Kritisch aperçu van rechtspraak en rechtsleer (1993-2003),  T.M.R., 2003, 91-92; J. JOOS, 
De Wet vorderingsrecht leefmilieu: overzicht van rechtspraak, P. & B./R.D.J.P., 2003, 122-124
10 I. LARMUSEAU & P. DE SMEDT, De ‘kennelijke’ inbreuk en de ‘ernstige’ dreiging voor een inbreuk 
op de milieuwetgeving:  het Trojaanse paard in het milieustakingsgeding,  P. & B./R.D.J.P., 2003, 
165-176, inz. 166, nrs. 4-7; zie ook.D. VAN GERVEN, Le droit d’action en matière de protection de 
l’environnement,  J.T., 1993, 616; D. VAN GERVEN, De milieuvordering op grond van de wet van 12 
januari 1993, noot onder Cass., 8 november 1996 (inzake A.R. C.95.0206.N, N.V. Eurantex),  Rec.  
Cass., 1997, 201, inz. 205, nr. 7.
11 I. LARMUSEAU & P. DE SMEDT, l.c. 173, nrs. 23-25.
12 I. LARMUSEAU & P. DE SMEDT, l.c., 169, nr. 11.
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bepaald begrip dat slechts gaandeweg in de tekst werd opgenomen.
Welnu,  deze  gemene  deler,  in  deze  wet,  die  een  nieuw  vorderingsrecht  in  het 

milieuhandhavingsrecht  introduceert,  is  ongetwijfeld de appreciatiebevoegdheid  van de 
stakingsrechter. Maar er wordt dan ook – en niet in het minst omdat hij “ten gronde” moet 
oordelen en ingrijpende maatregelen kan bevelen -  van hem verwacht  dat hij,  om een 
verder onderzoek naar de opportuniteit van de gevraagde maatregel te verantwoorden, zou 
nagaan of de inbreuk, waarop het verzoek is gesteund al dan niet (aanzienlijke) gevolgen 
heeft voor het milieu, hij weze groot (bv. de oprichting van een niet vergund hinderlijk 
bedrijf) of klein (bv. de oprichting van een niet vergund tuinhuisje). Indien de handeling 
waarvan de staking gevraagd wordt het milieu niet kan aantasten zal de wetgever ze niet 
als een milieu-inbreuk gekwalificeerd hebben. De stakingsrechter dient dus na te gaan of 
de  handeling  “kennelijk”,  d.i.  onderkenbaar,  onderscheidbaar,  herkenbaar,  goed 
waarneembaar,  duidelijk,  klaarblijkelijk,  apert,  evident,  onmiskenbaar  of  manifest,  het 
milieu,  in  de  zin  van  de  milieuwetgeving,  aantast.  Het  begrip  (zoals  zijn  vermelde 
synoniemen)  impliceert  dus  de  concrete toetsing  aan  het  milieu,  niet  enkel  aan  de 
abstracte wet die de bescherming van dat milieu beoogt. In die zin kan dan wel, bij de 
appreciatie,  een  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  een  geringe  of  een  belangrijke 
aantasting  van  het  milieu,  wat  zijn  weerslag  zal  hebben op  de  volgende  taak  van  de 
rechter: na te gaan of het dan (nog) wel opportuun is een maatregel te bevelen (tweede lid 
van artikel  1). In het eerste geval kan hij bv.  oordelen dat zulks niet vereist  is,  in het 
tweede kan hij een ingrijpende maatregel verantwoord achten.

De appèlrechter heeft dit eerste onderzoek niet gedaan. Hij beperkt zich tot die zuivere 
wettoetsing, zonder na te gaan of de inbreuk een concreet effect op het milieu heeft. 

Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.05.0128.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juli 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 3 en 4 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht 

inzake bescherming van het leefmilieu.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres grotendeels ongegrond, 

bevestigt de beroepen beschikking van 21 mei 2002 waarbij de eiseres onder meer werd 
veroordeeld "om binnen de twee maanden na de betekening van het vonnis (...) de paar-
denstal en de caravan met aanbouwsel te verwijderen en zodoende de plaats te herstellen 
in de oorspronkelijke toestand, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.239,5 euro 
per dag dat dit niet gebeurt en per overtreding", op volgende gronden:

"De feiten
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(...)
Na het bestreden vonnis bekwam (de eiseres), op eensluidend advies van de gemach-

tigde ambtenaar, een regularisatievergunning op 11 juni 2002. In deze regularisatiever-
gunning wordt de situatie van het perceel en de wettigheid van de aanvraag zeer grondig 
onderzocht, mede door het door (de verweerder) ingediende bezwaar.

(De verweerder) heeft de regularisatievergunning van 11 juni 2002 administratiefrech-
telijk niet aangevochten.

De beoordelingsmarge van de stakingsrechter
Naar luid van artikel 1 van de wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming 

van het leefmilieu (hierna de 'Milieuvorderingswet') stelt de rechter het bestaan vast van 
een handeling die een kennelijke inbreuk is (of een ernstige bedreiging vormt voor een 
inbreuk) op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of 
besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu en kan hij de staking bevelen van 
handelingen  waarvan  de  uitvoering  reeds  is  begonnen  of  maatregelen  opleggen  ter 
preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu.

Uit  de  tekst  zelf  van  de  wet  blijkt  bijgevolg  dat  een  onderscheid  dient  te  worden 
gemaakt  tussen  het  vaststellen  van  de  kennelijke  inbreuk  en  de  opportuniteit  van  de 
gevraagde maatregelen.

Een inbreuk is 'kennelijk' (of duidelijk, klaarblijkelijk, apert, evident, onmiskenbaar of 
manifest) wanneer er geen ernstige twijfel is over het bestaan van de inbreuk. Deze beoor-
deling staat los van de beoordeling van de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu of 
van de belangrijkheid van de geschonden bepaling van de milieureglementering.  Deze 
laatste beoordeling is slechts aan de orde bij de beoordeling van de opportuniteit van de 
gevraagde maatregelen.

Het is bijgevolg niet onmogelijk naar recht dat de stakingsrechter het bestaan van een 
inbreuk vaststelt, maar van oordeel is dat er geen grond bestaat om in het kader van de 
bijzondere procedure van de Milieuvorderingswet een herstelmaatregel te bevelen.

De door de eerste rechter bevolen maatregelen
De eerste rechter beval de verwijdering van de verharding, de paardenstal en de caravan 

met aanbouwsel en de herstelling in de oorspronkelijke toestand.
(...)
De paardenstal - Volgens de goedgekeurde bouwplannen wordt de paardenstal geïnte-

greerd  in  het  gebouw.  (De verweerder)  benadrukt  zelf  het  agrarisch  karakter  van  het 
perceel  van  (de  eiseres).  De  paardenstal,  waarvan  de  eerste  rechter  de  verwijdering 
bevolen heeft, is echter onvergund en valt niet onder de vrijstelling van artikel 3, 11°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 april 2000 gelet op de grootte ervan.

De herstelmaatregel werd terecht bevolen door de eerste rechter.
De stacaravan - (de eiseres) schrijft thans: 'Het is evident dat deze (onhoudbare) leefsi-

tuatie zal verdwijnen eens de woning is afgewerkt.
Gezien de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd staat in principe niets meer 

hieraan in de weg'.
De regularisatievergunning is van 11 juni 2002 en is, bijgevolg, ondertussen meer dan 

een jaar oud.
Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor de 'voorbouw'of 'voortent' van de staca-

ravan, waarvan de eerste rechter de verwijdering (impliciet) beval.
Wat betreft de stacaravan zelf, dient vastgesteld dat het een logge en weinig mobiele 

inrichting is, die niet valt onder de reglementaire vrijstelling van art. 3, 17, b, van het 
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besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 april 2000, gewijzigd bij besluit van 26 april 
2002, vooral gelet op het gebruik dat (eiseres) ervan maakt. Evenmin kan deze inrichting, 
zoals ze zich concreet voordoet en zoals ze concreet gebruikt wordt (of werd), beschouwd 
worden als een werfkeet in de zin van artikel 3, 1°, van datzelfde besluit.

De herstelmaatregel werd terecht bevolen door de eerste rechter".
De eerste rechter beval de door het bestreden arrest grotendeels bevestigde maatregelen 

op volgende gronden:
"Ingevolge het tussenvonnis werd een plaatsopname uitgevoerd op 25 maart 2002 in 

aanwezigheid van beide partijen.
Er werd vastgesteld dat geen verzoening mogelijk was, dat het erf gedeeltelijk verhard 

was, dat er zich twee wagens bevonden op het erf, alsook een caravan waarin (de eiseres) 
samen met haar kind en partner woont en een paardenstal, en dat de muur langs straatzijde 
van het in opbouw zijnde huis was ingestort.

(De eiseres) stelt dat enkel de kennelijke inbreuken op de milieuwetgeving dienen te 
worden  gesanctioneerd.  In  casu  zou  geen  enkel  van  de  ingeroepen  inbreuken  beant-
woorden aan de term kennelijk.

Het criterium om de term kennelijk in te vullen, is niet de ernst van de inbreuk, doch 
wel het al dan niet manifest zijn van de inbreuk.

Er is geen objectieve reden om een manifeste inbreuk op de milieuwetgeving, die het 
milieu  op  al  dan  niet  ernstige  wijze  aantast,  niet  te  sanctioneren,  hetgeen  de  rechter 
evenwel niet belet om de inbreuken te toetsen aan de gevorderde sanctie.

2. De verharding, de stacaravan en de paardenstal
(De verweerder) vordert de veroordeling van (de eiseres) om binnen de tien dagen na 

de betekening van het vonnis de verharding, de paardenstal en de caravan met aanbouwsel 
te  verwijderen  en zodoende de plaats  te  herstellen in  de oorspronkelijke  toestand,  dit 
onder een verbeurte van een dwangsom van 1.239,50 euro per dag dat dit niet gebeurt en 
per overtreding

2.2. De stacaravan
Artikel 99, §1, 5°, c, DRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkun-

dige vergunning een bouwgrond gewoonlijk mag gebruiken voor het plaatsen van één of 
meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woon-
wagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten.

(Eiseres)  beroept  zich  op  de  vrijstelling  vervat  in  artikel  3,  17°,  b)  besluit  van  de 
Vlaamse Regering van 14 april 2000 (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 
26 april 2002), volgens dewelke een grond gewoonlijk mag worden gebruikt voor het in 
de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw plaatsen van één verplaatsbare 
inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, zoals één woonwagen, kampeerwagen 
of tent.

Zolang de regularisatieaanvraag niet wordt ingewilligd, kan de woning van (eiseres) 
niet beschouwd worden als een vergund woongebouw, zodat zij in de huidige stand geen 
aanspraak kan maken op voornoemde vrijstelling.

Het  perceel  van  (eiseres)  wordt  in  casu  wel  degelijk  gewoonlijk  gebruikt  voor  het 
plaatsen van haar caravan, die daar al meerdere jaren staat, en er nog zal staan zolang de 
bouwwerken, na eventuele regularisatie, niet voltooid zijn, althans zolang de hoeve niet 
bewoonbaar zal zijn.

Het  feit  dat  (eiseres)  stelt  dat  dit  tijdelijk  is,  doet  hieraan  geen  afbreuk.  De  term 
gewoonlijk  betekent  niet  definitief,  maar  wijst  op  een  zekere  bestendigheid  van  de 
toestand.
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Er is aanleiding om de stacaravan met het aanhorend bijgebouwtje te verwijderen, zoals 
hierna bepaald.

2.3. De paardenstal
Ook voor  de paardenstal  heeft  (eiseres) geen bouwvergunning,  hetgeen een inbreuk 

uitmaakt op artikel 99, §1, 1° DRO.
Om dezelfde reden als voor de caravan, kan verweerster zich niet beroepen op de vrij-

stelling vervat in artikel 3, 11°, a) besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 
(gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2002). Bovendien mag de 
oppervlakte van de houten hok maximaal 10 vierkante meter bedragen, hetgeen in casu 
niet het geval is.

Ook de paardenstal dient verwijderd te worden, zoals hierna bepaald" (beschikking a 
quo dd. 21 mei 2002, pp. 3-5).

Grieven
De eiseres voerde in haar appelverzoekschrift (pp. 6-8) en haar beroepsbesluiten (neer-

gelegd 9 augustus 2002, pp. 9-11) in hoofdorde aan:
- dat het begrip "kennelijke inbreuk" op één of meer bepalingen van wetten, decreten, 

ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu, 
in de zin van artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-
ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, niet de draagwijdte heeft die de eerste 
rechter hieraan toekende, met name dat de inbreuk "manifest" dient te zijn, ongeacht de al 
dan niet  ernstige aantasting van  het leefmilieu,  maar  wel  betekent  dat het  "kennelijk" 
karakter moet beoordeeld worden in het licht van de ernstige schadelijke gevolgen die de 
inbreuk oplevert voor het leefmilieu;

- dat de eerste rechter heeft nagelaten de gelaakte feiten te toetsen aan de grondvoor-
waarde dat de inbreuk slechts "kennelijk" is wanneer hij een ernstige aantasting van het 
milieu met zich brengt;

- dat de verweerder, die de bewijslast draagt, geenszins aantoont dat de gelaakte feiten 
in concreto ernstige milieuschade (dreigen te) veroorzaken;

- dat de weerhouden inbreuken overtredingen betreffen van geringe aard, die zowel 
naar duur als naar omvang beperkt zijn, en geen ernstige gevolgen hebben voor de kwali-
teit van de biotische of abiotische milieubestanddelen of voor het landschapsschoon;

- dat inzonderheid de kampeerwagen met beschermende voorbouw van tijdelijke aard 
is,  dat  hij  door  de  eiseres  met  haar  zoon  werd  betrokken  ingevolge  de  vertragingen 
wegens  stillegging  van  de  werken,  dat  zij  de  caravan  bewoont  in  afwachting  van  de 
afwerking van  de hoeve,  dat  de  regularisatievergunning  werd  bekomen zodat  niets de 
afwerking van de woning nog in de weg staat, en dat ook de constructie van de voortent 
met houten geraamte geenszins wijst op een intentie van duurzame instandhouding;

- dat inzonderheid de houten paardenstal een tijdelijke maatregel is in afwachting van 
de voortzetting van de bouwwerken waarin een stal voorzien is, dat de stalboxen uitneem-
baar zijn en zonder cement gebouwd, en dat de foto's aantonen dat het om een voorlopige 
constructie gaat gelet op de bouwtechnische kenmerken ervan.

De eiseres voerde in haar appelverzoekschrift (p. 9) en haar beroepsbesluiten (neerge-
legd 9 augustus 2002, pp. 11-12) in ondergeschikte orde aan alleszins op grond van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplich-
tige  functiewijzigingen  en van  de werken,  handelingen  en wijzigingen  waarvoor  geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, gerechtigd te zijn de caravan en de paardenstal 
te behouden.

Eerste onderdeel
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Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-
ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, stelt de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel twee van die wet, het bestaan vast 
van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die een kennelijke inbreuk is of een 
ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, 
ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

Overeenkomstig  het  tweede  lid  van  die  wetsbepaling  kan  de  voorzitter  de  staking 
bevelen  van  handelingen  waarvan  de  uitvoering  reeds  is  begonnen  of  maatregelen 
opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leef-
milieu.

De voorzitter dient aldus, overeenkomstig het eerste lid van genoemde wetsbepaling, 
eerst het bestaan vast te stellen van een "kennelijke inbreuk" op de wetgeving betreffende 
de bescherming van het leefmilieu.

Slechts wanneer hij tot de vaststelling van dergelijke inbreuk komt, kan hij, overeen-
komstig het tweede lid van genoemde wetsbepaling, de opportuniteit van de gevorderde 
maatregelen beoordelen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 1993 en de doelstellingen 
van de wet, waarbij  ondermeer aan verenigingen zonder winstoogmerk die de bescher-
ming van het leefmilieu tot hun doel hebben, de mogelijkheid werd geboden om op te 
komen tegen inbreuken op de milieuwetgeving, vloeit voort dat "een kennelijke inbreuk 
(...)  op één of  meer  bepalingen  van  wetten,  decreten,  ordonnanties,  verordeningen  of 
besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu", niet betekent dat "de inbreuk op 
de wet" "kennelijk" moet zijn, in die zin dat de wetsovertreding duidelijk, klaarblijkelijk 
of onmiskenbaar zou moeten zijn, maar wel dat "de inbreuk" op het leefmilieu "kennelijk" 
moet zijn, in die zin dat "de aantasting" van het leefmilieu door de aangevoerde wetsover-
treding "belangrijk" moet zijn.

De gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu zijn derhalve beslissend om uit te maken 
of een inbreuk al dan niet als "kennelijk" moet aangezien worden.

De voorzitter oordeelt, krachtens artikel 3 van de wet van 12 januari 1993, "zoals in 
kort geding", en doet derhalve over de grond van de zaak uitspraak. Hetzelfde geldt voor 
het hof van beroep, dat krachtens artikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
bevoegd is om kennis te nemen van het door artikel 4, tweede lid, van de wet van 12 
januari 1993 toegelaten hoger beroep tegen het vonnis over de vordering tot staking.

Indien artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 aldus zou uitgelegd worden 
dat  slechts "kennelijke  wetsinbreuken" kunnen vastgesteld  worden,  quod non,  zou het 
zinledig zijn, nu een inbreuk ofwel bewezen is, ofwel niet bewezen. De wetgever beoogde 
geenszins een preventieve bescherming in te voeren tegen kennelijke, duidelijke, mani-
feste, onmiskenbare, evidente, onbetwistbare inbreuken op de wetgeving betreffende de 
bescherming van het leefmilieu, maar wel tegen belangrijke aantastingen van het leefmi-
lieu ingevolge wetsinbreuken op de wetgeving betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

Het bestreden arrest stelt in rechte terecht vast dat voor de toepassing van artikel 1 van 
de wet van 12 januari 1993 een onderscheid moet gemaakt worden tussen het vaststellen 
van de kennelijke inbreuk en de opportuniteit van de gevraagde maatregel.

Het oordeelt evenwel, ter verwerping van de grieven van de eiseres weergegeven in de 
aanhef van het middel, dat voor de vaststelling van een kennelijke inbreuk op de wetge-
ving betreffende de bescherming van het leefmilieu, in de zin van artikel 1, eerste lid, van 
de wet van 12 januari 1993, "kennelijk" synoniem is van "duidelijk, klaarblijkelijk, apert, 
evident, onmiskenbaar of manifest", en dus betekent "(dat) er geen ernstige twijfel is over 
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het  bestaan  van  de  inbreuk".  Het  sluit  uitdrukkelijk  uit  dat  "de  beoordeling  van  de 
gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu" een rol zou spelen bij de vaststelling van de 
"kennelijke inbreuk", en oordeelt dat de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu alleen 
aan de orde zijn bij de beoordeling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen.

Uit de verdere beoordeling van het bestreden arrest blijkt dat het, zoals de beroepen 
beschikking, waarvan het de redengeving overneemt, zowel wat betreft de litigieuze paar-
denstal als de litigieuze caravan, een inbreuk weerhoudt op artikel 95, §1, van het decreet 
van  18  mei  1999  houdende  de  organisatie  van  de  ruimtelijke  ordening,  omdat  beide 
onvergund zijn en niet vallen onder de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van 
de werken,  handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is.

De context van de beslissing laat ook toe aan te nemen dat het bestreden arrest de weer-
houden inbreuken beschouwt als "kennelijke" inbreuken op de wetgeving betreffende de 
bescherming  van  het  leefmilieu,  in  de  uitlegging  die  het  voorhoudt,  met  name  als 
inbreuken "waarover geen ernstige twijfel bestaat".

Noch uit de redengeving van het bestreden arrest, noch uit de overgenomen redenge-
ving van het vonnis  a quo,  blijkt  dat  de appelrechters  de weerhouden  inbreuken,  wat 
betreft de paardenstal en de caravan, hebben gekwalificeerd als "kennelijke inbreuken op 
de wetgeving inzake de bescherming van het leefmilieu", in de draagwijdte die aan artikel 
1,  eerste lid,  van de wet  van  12 januari  1993 moet  toegekend  worden,  met  name als 
inbreuken die, in de gegeven omstandigheden van de zaak, een belangrijke aantasting van 
het leefmilieu betekenen.

De enkele omstandigheid dat het bestreden arrest in algemene termen overweegt dat 
"de beoordeling van de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu (...) slechts aan de orde 
(is) bij de beoordeling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen", laat niet toe 
aan te nemen dat de appelrechters te dezen ook daadwerkelijk en in feite de opportuniteit 
van de gevraagde maatregelen aan de gevolgen voor het leefmilieu hebben getoetst.

Zelfs voor zover er zou dienen te worden aangenomen, quod non, dat de redengeving 
van het bestreden arrest toelaat aan te nemen dat het de gevolgen van de vastgestelde 
inbreuken  op het  leefmilieu  in  aanmerking  heeft  genomen  bij  de  beoordeling  van  de 
opportuniteit van de gevorderde maatregelen, dan nog staat deze opportuniteitsbeoorde-
ling niet gelijk met de vaststelling dat de inbreuken "kennelijk" zijn in de draagwijdte die 
aan artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 moet toegekend worden, met  
name inbreuken die, in de gegeven omstandigheden van de zaak, een belangrijke aantas-
ting van het leefmilieu betekenen.

Door aan het begrip "kennelijke inbreuk op de wetgeving betreffende de bescherming 
van het leefmilieu", zoals voorzien in artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,  de draagwijdte 
toe te kennen van "inbreuk waarover  geen ernstige twijfel  bestaat",  in plaats van "het 
kennelijk karakter" van de inbreuken te beoordelen op basis van de gevolgen ervan op het 
leefmilieu, miskent het bestreden arrest derhalve artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 
januari 1993, en kon het dienvolgens, zonder vooreerst wettig het bestaan te hebben vast-
gesteld van een "kennelijke inbreuk", ook niet wettig uitspraak doen over de gevorderde 
verwijdering van de caravan (met aanbouw) en de paardenstal, en de opportuniteit hiervan 
beoordelen (schending van artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993, en voor 
zoveel als nodig, de artikelen 1, tweede lid, 3 en 4, van voornoemde wet alsook artikel  
602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-

ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, bepaalt dat de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vaststelt van een zelfs onder het straf-
recht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging 
vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordon-
nanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmi-
lieu.

2. Om het bestaan vast te stellen van een kennelijke inbreuk zoals bedoeld in 
voormeld artikel 1, eerste lid, moet de rechter niet alleen nagaan of de inbreuk op 
wetsbepalingen betreffende de bescherming van het milieu met voldoende zeker-
heid vaststaat, maar moet hij tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in 
aanmerking nemen.

3. De appelrechter oordeelt dat de vaststelling van een kennelijke inbreuk bete-
kent dat er geen ernstige twijfel is over het bestaan van de inbreuk en dat de 
gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu alleen aan de orde zijn bij de beoorde-
ling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen.

4. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter artikel 1, eerste lid, van de 
wet van 12 januari 1993.

5. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de  heer  Londers –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 124

1° KAMER - 3 maart 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN - TERMIJN - ECHTGENOOT OP WIENS NAAM DE BELASTING NIET 
GEVESTIGD IS - VOORWAARDE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - UIT DE 
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ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOOT OP WIENS NAAM DE BELASTING NIET VASTGESTELD IS - GEEN 
RECHT VAN BEZWAAR - WETTIGHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VEREISTE VERMELDINGEN - BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - BESCHIKKINGSBEGINSEL - ONTVANKELIJKHEID

1º Het recht om bezwaar in te dienen, dat het nieuwe artikel 366 W.I.B. 1992 toekent aan  
de echtgenoot op wiens naam de aanslag niet vastgesteld is maar op wiens goederen de 
op naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting wordt ingevorderd, kan enkel  
worden  uitgeoefend  indien  de  in  artikel  371  van  dat  wetboek  bepaalde  termijn  om  
bezwaar in te dienen niet verstreken is op het ogenblik van de inwerkingtreding van het  
bovengenoemde nieuwe artikel 3661. (Artt. 366 en 371, W.I.B. 1992)

2º  Uit  de  vaststelling  dat  de  "door  het  Arbitragehof  discriminerend  geachte"  wettelijke  
regeling die het recht om bezwaar in te dienen enkel toekent aan de belastingschuldige  
op wiens naam de aanslag is vastgesteld, op de uit de echt gescheiden echtgenoot is  
toegepast leidt het arrest wettig de nietigheid af van de vervolgingen en beslagleggingen,  
die gericht zijn tegen die echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is vastgesteld en die 
tegen die aanslag geen bezwaar heeft kunnen indienen2. (Artt. 295 en 366, W.I.B. 1992)

3º Niet ontvankelijk is het middel dat de miskenning van het gezag van gewijsde door een 
beslissing alvorens recht te doen aanvoert, aangezien de grief alleen is afgeleid uit de 
miskenning van het feit dat het rechtscollege zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend3 
(Artt. 19, 23 tot 27, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0480.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 8 oktober 2002 en 29 

juni 2004 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende op verwij-
zing ingevolge het arrest van het Hof van 27 mei 1999.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet 
- Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikel 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- De artikelen 366 en 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zowel 

voor als na de wijziging ervan bij de artikelen 24 en 32 van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen 

1 Zie de gedeeltelijk andersluidende conclusie van het O.M., in Pas., 2006, nr 124, dat op het derde 
middel concludeerde dat het feitelijke grondslag miste. Het Hof heeft dezelfde dag (voor de regel zie 
1°) een identieke beslissing gewezen (AR. F.05.0032.F).
2 Ibid.
3 Ibid.
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- De artikelen 24 en 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 zegt dat artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen  (1964)  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  schendt  en bijgevolg  dat  de 
vervolgingen en beslagleggingen wegens verschuldigde en niet-betaalde belastingen van 
1981 tot 1986, die alleen op naam van de gewezen echtgenoot van verweerster zijn inge-
kohierd, nietig zijn. Het zegt zulks na te hebben overwogen "dat dit hof van beroep in zijn 
tussenarrest van 8 oktober 2002 op gronden die het dictum staven en die het hof thans 
binden, heeft  beslist dat [verweerster] de voordelen van de nieuwe bepaling niet heeft 
genoten en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het Arbitragehof 
discriminerend werd geacht (vgl; B.12 van het arrest van het Arbitragehof)".

In zijn arrest van 8 oktober 2002 heeft het hof van beroep immers gezegd :
"dat de nieuwe wet geen overgangsbepalingen bevat die 'aan de gescheiden echtgenoot 

op wiens naam geen aanslag is ingekohierd' het recht toekent om de onder de wet van 
1964 ingekohierde aanslagen te verhalen;

dat (verweerster) wel degelijk elke wettelijke mogelijkheid en elke mogelijkheid in der 
minne is ontzegd om het verhaal uit te oefenen dat de huidige wet van 15 maart 1999 
heeft toegekend aan een van de feitelijk gescheiden echtgenoten". 

Grieven
....
Tweede onderdeel
Artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij artikel 

24 van de wet van 15 maart 1999, bepaalt dat de belastingschuldige, "alsmede zijn echtge-
noot", op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het bedrag van de geves-
tigde aanslag bezwaar kan indienen.

Artikel 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen bepaalt dat artikel 24 van de wet dat artikel 366 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 wijzigt, in werking treedt "met ingang van de publicatie van 
de wet", in de mate dat het aan de feitelijk gescheiden echtgenoot op wiens goederen de 
aanslag, gevestigd op naam van de andere echtgenoot, wordt ingevorderd, een recht van 
bezwaar toekent.

De omstandigheid dat de wetgever voor artikel 24 van de wet van 15 maart 1999 dat 
artikel  366 heeft  gewijzigd,  een specifieke  overgangsbepaling heeft  uitgevaardigd  met 
betrekking tot de feitelijk gescheiden echtgenoot, terwijl de overige wijzigingen van de 
procedureregels  slechts  van toepassing zijn  vanaf  het  aanslagjaar  1999 of  wanneer  de 
grond van opeisbaarheid ten vroegste op 1 januari 1999 is opgetreden (artikel 97, eerste 
lid, van de wet van 15 maart 1999) toont aan dat het nieuwe artikel 366 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 voor de feitelijk gescheiden echtgenoot van toepassing 
is op alle aanslagen waarover nog een geschil loopt, ongeacht het betrokken aanslagjaar. 
Krachtens artikel 2 van het burgerlijk Wetboek trouwens is een nieuwe wet niet alleen van 
toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook op de 
toekomstige gevolgen van de onder de gelding van de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of, zoals te dezen, voortduren onder de nieuwe wet.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, door in zijn arrest van 8 oktober 2002 te verklaren 
dat "de nieuwe wet geen overgangsbepalingen bevat die 'aan de gescheiden en niet in het 
kohier vermelde echtgenoot' het recht toekent om bezwaar in te dienen tegen de inkohie-
ringen die gebeurd zijn onder gelding van de wet van 1964", en door in het arrest van 29 
juni 2004 te beslissen dat "dit hof van beroep (in zijn tussenarrest van 8 oktober 2002) op 
gronden die het dictum staven (en het hof binden ...) heeft  beslist  dat verweerster  het 
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voordeel van de nieuwe bepaling niet genoten heeft en dat op haar de vroegere regeling 
werd toegepast ...", het nieuwe artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, meer bepaald de artikelen 24 en 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999 die 
het hebben gewijzigd en hebben bepaald dat het onmiddellijk van toepassing was schendt, 
alsook voormeld artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
...
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 19, 23 tot 27 en 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 75, § 1, 2°, 267 (thans artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992, voor de wijziging ervan bij artikel 24 van de wet van 15 maart 1999) en 
295, § 1 (thans artikel 394, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor 
de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999) van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964).

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 wijzigt het vonnis van 9 januari 1995 van de beslagrechter 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat het verzet van verweerster tegen het 
op 23 februari 1999 op haar roerende goederen gelegde uitvoerend beslag had verworpen, 
en het verklaart dat beslag nietig op de volgende gronden :

"het  Arbitragehof zegt  voor  recht (heeft  voor recht gezegd)  dat 'artikel  267 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor de wijziging ervan bij artikel 24 van 
de wet van 15 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre die 
bepaling het recht om bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag slechts toekent aan 
de belastingplichtige ten name van wie de aanslag gevestigd is,  met uitsluiting van de 
feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie die aanslag niet gevestigd is,  terwijl 
laatstgenoemde,  op grond  van  artikel  295 van  hetzelfde  wetboek,  gehouden  is  tot  de 
belastingschuld die ten name van de andere echtgenoot is gevestigd';

het hof [van beroep] heeft te dezen in gronden tot staving van de prejudiciële vraag 
over de grondwettigheid van artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), zoals het bestond voor de wijziging ervan en op grond waarvan [de eisers] de 
belasting invorderen van [verweerster], die toen van haar echtgenoot gescheiden was en 
op wiens naam de litigieuze belastingen niet zijn ingekohierd, vastgesteld dat :

'alle,  in de dossiers van de partijen overgelegde stukken een geheel van gewichtige, 
bepaalde en met  elkaar  overeenstemmende vermoedens opleveren die het afdoende en 
boven iedere redelijke twijfel verheven bewijs vormen dat (...) het belastingbestuur noch 
voor noch na het arrest van het Arbitragehof van 27 juni 1996 aan [verweerster] ooit de 
mogelijkheid heeft geboden een beroep in te stellen of ambtshalve is overgegaan tot een 
nieuw onderzoek in overeenstemming met de thans geldende regeling;

uit de neergelegde dossiers niet blijkt dat de [eisers] aan [verweerster] het beroep (dat 
zij niet in rechte omschrijven) hebben aangeboden dat ten voordele van de schuldenaars 
die vervolgd worden op grond van het 'door het arrest van 27 juni 1996 van het Arbitra-
gehof vernietigde' artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), is 
ingevoerd met ingang van 1996 en tot de goedkeuring van de nieuwe wet';

in zijn tussenarrest van 8 oktober 2002 heeft het hof van beroep op gronden die het 
dictum staven en ook thans het hof binden, beslist dat [verweerster]  het  voordeel niet 
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heeft genoten van de nieuwe bepaling en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, 
die door het Hof discriminerend werd geacht (vgl. B. 12 van het arrest van het Arbitra-
gehof);

wanneer  vervolgingen  worden  ingesteld  en  beslag  wordt  gelegd  op  grond  van  een 
discriminerende bepaling van de belastingwet waarvan de discriminerende rechtsgevolgen 
in feite niet zijn opgeheven door een latere wetsbepaling die werkelijk met terugwerkende 
kracht wordt toegepast ten voordele van de gediscrimineerde persoon met het oog op de 
opheffing van de discriminatie, of door een maatregel van de rechter waarbij de discrimi-
natie wordt weggewerkt, geschieden die vervolgingen en beslagleggingen op grond van 
een wet die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;

vervolgingen en beslagleggingen,  gericht tegen een persoon die door de discrimine-
rende werking van de wet getroffen wordt en het voorwerp uitmaakt van een discrimine-
rende bepaling die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, nietig zijn;

de  vervolgingen  en  beslagleggingen  die  tegen  [verweerster]  gericht  zijn  wegens 
verschuldigde en niet betaalde belastingen, die alleen op naam van de ex-echtgenoot van 
[verweerster] waren ingekohierd van 1981 tot 1986, nietig zijn".

Grieven
In de eerste plaats dient te worden gewezen op de verschrijving die voorkomt in de 

hierboven weergegeven redengeving. Het arrest van 8 oktober 2002 heeft aan het Arbitra-
gehof een prejudiciële vraag gesteld, namelijk of artikel 295, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Waar het arrest van 29 juni 2004 verklaart dat het hof (van beroep) op gronden die het 
dictum van  (de)  prejudiciële  vraag  "over  de  grondwettigheid  van  artikel  267 van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)" staven, heeft vastgesteld dat verweerster 
het voordeel van de nieuwe bepaling niet genoten heeft en dat op haar een discrimine-
rende regeling werd toegepast, heeft het bestreden arrest van 29 juni 2004 dus noodzake-
lijkerwijs de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en niet "de grondwettigheid van artikel 267" van datzelfde wetboek op het 
oog gehad, zoals verkeerdelijk in het arrest aangegeven wordt.

Het lijdt trouwens geen twijfel dat het litigieuze beslag - en het arrest van 29 juni 2004 
herinnert daaraan in voormelde redengeving - is gelegd "op grond van artikel 295 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)" en niet op grond van artikel 267.

Eerste onderdeel
De overweging dat de redenen van het arrest van het hof van beroep van 8 oktober 

2002 dit hof binden of, met andere woorden, dat de rechter door dat arrest zijn rechts-
macht volledig heeft uitgeoefend (artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) over de zoge-
zegde onmogelijkheid voor verweerster om beroep in te stellen tegen de ten name van 
haar ex-echtgenoot ingekohierde belasting en dat zijn beslissing op dat punt gezag van 
gewijsde verkregen heeft, is niet naar recht verantwoord.

Het arrest van 8 oktober 2002 waarin aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag werd 
gesteld over de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) werd immers gewezen "alvorens recht te doen". Alleen een eindbeslissing 
heeft evenwel gezag van gewijsde en maakt een einde aan de rechtsmacht van de rechter 
(artikelen 19 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek).

In strijd met wat het bestreden arrest van 29 juni 2004 zegt, zijn de redenen van het 
arrest van 8 oktober 2002 op grond waarvan het hof van beroep alvorens recht te doen 
heeft beslist een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, van die beslissing niet 
de noodzakelijke en onafscheidelijke grondslag.

Meer bepaald is de door het hof van beroep in zijn arrest van 8 oktober 2002 gedane 
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vaststelling  dat  uit  de  overgelegde  stukken  niet  blijkt  dat  het  belastingbestuur  aan 
verweerster de mogelijkheid zou hebben geboden beroep in te stellen tegen de aanslag die 
aanleiding  gegeven  heeft  tot  het  litigieuze  beslag,  geen  reden  die  onafscheidelijk 
verbonden is met de beslissing van het hof van beroep om aan het Arbitragehof een preju-
diciële vraag te stellen over de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964).

Wat het hof van beroep ertoe aangezet heeft die vraag te stellen is het bestaan van een 
arrest van het Arbitragehof van 27 juni 1996 waarin voor recht wordt gezegd dat artikel 
267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor de wijziging ervan, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre die bepaling het recht om bezwaar 
in te dienen slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag geves-
tigd is, terwijl artikel 295 bepaalt dat de belasting op de inkomsten van een der echtge-
noten kan worden verhaald op de gemeenschappelijke goederen en op de eigen goederen 
van beide echtgenoten.

In zijn arrest.  nr. 71/2003 van 21 mei 2003 heeft  het Arbitragehof bevestigd dat de 
zogenaamde onmogelijkheid om beroep in te stellen niet onlosmakelijk verbonden was 
met de prejudiciële vraag "alvorens recht te doen" over de eventuele ongrondwettigheid 
van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).

Alvorens op die vraag ontkennend te antwoorden, heeft het Arbitragehof het hof van 
beroep aangezocht "te onderzoeken of te dezen [verweerster] het voordeel van die nieuwe 
bepaling (het nieuwe artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
thans artikel  366 van  het  Wetboek  van  de Inkomstenbelastingen  1992)  heeft  genoten 
ofwel of op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het (Arbitrage)hof discri-
minerend werd geacht".

Daarbij komt dat, krachtens artikel 1395, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
beslagrechter geen einduitspraak doet over het geschil zelf. Zijn "beslissing" over de zaak 
maakt  dus  geen  einde  aan  de  rechtsmacht  van  de  rechter  en  heeft  geen  gezag  van 
gewijsde.

Door te zeggen dat het hof van beroep in zijn arrest "alvorens recht te doen" van 8 
oktober 2002 "op gronden die (dit hof van beroep) binden" heeft beslist dat verweerster 
niet  het  voordeel  heeft  genoten  van  het  nieuwe  artikel  366 van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen  1992  of  van  een  gelijkwaardige  "maatregel  van  de  rechter"  op 
grond waarvan zij een beroep had kunnen instellen tegen de op naam van haar gewezen 
echtgenoot gevestigde aanslag,  en door om die reden het op 23 februari 1989 op haar 
roerende goederen gelegde uitvoerend beslag te vernietigen, schendt het bestreden arrest 
van 29 juni 2004 bijgevolg de voormelde artikelen 19, 23 tot 27 en 1395, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
....
Derde middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 295, inzonderheid § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

thans artikel  394,  § 1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999.

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 zegt voor recht dat het op grond van artikel 295 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gelegde uitvoerend beslag van 23 februari 
1989  nietig  is,  omdat  verweerster  het  voordeel  van  het  nieuwe  artikel  366  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 niet heeft genoten en haar geen gelijkwaar-
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dige maatregel is aangeboden.
Grieven
Artikel 295, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 

394, § 1,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), op grond waarvan de 
belasting in verband met het inkomen van een van de echtgenoten kan worden verhaald 
op de goederen van de andere echtgenoot en op de gemeenschappelijke goederen, is noch 
door het Arbitragehof noch door de wetgever vernietigd.

Met toepassing van die bepaling kon de belasting in verband met inkomsten van haar 
gewezen  echtgenoot  die  echter  tijdens  het  huwelijk  waren  ontvangen,  dus  verhaald 
worden op verweerster.

De zogezegde onmogelijkheid om bezwaar in te dienen is zonder invloed op de geldig-
heid van de invordering van de belasting die  op verweerster  verhaald werd  krachtens 
artikel 295. 

Het arrest  van 29 juni 204 heeft  bijgevolg uit  de omstandigheid dat verweerster  de 
mogelijkheid niet heeft gekregen bezwaar in te dienen tegen de ten name van haar ex-
echtgenoot gevestigde aanslag niet kunnen afleiden dat het te haren laste gelegde uitvoe-
rend beslag nietig is.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, door zich op die gevolgtrekking te baseren ter 
verantwoording  van  zijn  arrest  van  29  juni  2004,  niet  wettig  beslist  dat  de  betwiste 
aanslag niet kan worden verhaald op verweerster (schending van artikel 295, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 394, § 1, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel :
(...)
Tweede onderdeel :
Artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij 

artikel  24  van  de  wet  van  15  maart  1999 betreffende  de  beslechting  van  de 
fiscale geschillen, dat in werking getreden is de dag van de publicatie van de wet 
in het Belgisch Staatsblad,  namelijk 27 maart  1999, bepaalt  dat  de belasting-
schuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevor-
derd, tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en 
boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der belas-
tingen, in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn geves-
tigd.

Artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het te 
dezen van toepassing is, bepaalt dat de bezwaarschriften, op straffe van verval, 
moeten worden ingediend  uiterlijk  op 30 april  van het  jaar  na dat  waarin de 
belasting is gevestigd, zonder dat de termijn evenwel minder dan zes maanden 
mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van 
de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere 
wijze dan per kohier.

In de regel is de nieuwe wet niet alleen van toepassing op de toestanden die 
ontstaan vanaf de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de gelding van de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
doen  of  blijven  voortduren  onder  de  nieuwe  wet,  mits  die  toepassing  geen 
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afbreuk doet aan reeds op onherroepelijke wijze vastgestelde rechten.
Daaruit volgt dat het recht om bezwaar in te dienen dat de wet van 15 maart 

1999 toekent aan de echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is gevestigd maar 
op wiens goederen de op naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting 
wordt ingevorderd, enkel kan worden uitgeoefend indien de in voormeld artikel 
371 bepaalde bezwaartermijn niet verstreken is op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van het bovengenoemde nieuwe artikel 366.

Daar het  onderdeel  berust  op de verklaring dat  het  nieuwe artikel  366 van 
toepassing is op alle aanslagen waarover nog een geschil liep op het ogenblik 
van de inwerkingtreding ervan, faalt het naar recht.

Derde onderdeel :
(...)
Tweede middel:
Eerste onderdeel :
Het  onderdeel  verwijt  aan  het  bestreden  arrest  van  29  juni  2004  dat  het 

oordeelt gebonden te zijn door bepaalde redenen van het arrest van 8 oktober 
2002, ofschoon dit arrest slechts een beslissing was alvorens recht te doen.

De artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het 
gezag van gewijsde en artikel 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
houden geen verband met de aangevoerde grief.

Voor het overige heeft het hof van beroep door het arrest van 8 oktober 2002 
waarin wordt beslist dat verweerster het recht is ontzegd om bezwaar in te dienen 
tegen  de  belastingen  die  op  naam van  haar  gewezen  echtgenoot  ingekohierd 
waren op de inkomsten die hij gedurende de feitelijke scheiding ontvangen had 
en dat zij het voordeel niet heeft kunnen genieten van de bij de wet van 15 maart 
1999 ingevoerde nieuwe wetsbepalingen, waarin een dergelijk recht wordt toege-
kend  aan  de  feitelijk  gescheiden  echtgenoot,  zijn  rechtsmacht  op  dat  punt 
volledig uitgeoefend.

Het bestreden arrest van 29 juni 2004 beslist derhalve zonder artikel 19 van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden, dat het hof van beroep "in zijn tussenarrest 
van  8 oktober  2002 op gronden  die  het  dictum dragen  en  die  het  hof  thans 
binden, heeft beslist dat [verweerster] niet de voordelen van de nieuwe bepaling 
genoten heeft en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het 
Arbitragehof discriminerend werd geacht".

In zoverre kan dit onderdeel niet worden aangenomen.
Het tweede en het derde onderdeel :
(...)
Derde middel :
Zowel in zijn arrest nr. 71/2003 van 21 mei 2003 als in zijn arrest nr. 39/96 

van 27 juni 1996 heeft het Arbitragehof voor recht gezegd dat artikel 267 van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1964)  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet schond, in zoverre die bepaling het  recht  om bezwaar in te dienen 
slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag gevestigd 
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is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie de 
aanslag niet gevestigd is, terwijl laatstgenoemde, op grond van artikel 295, § 1, 
van hetzelfde Wetboek, gehouden is tot de belastingschuld die ten name van de 
andere echtgenoot is gevestigd.

Het bestreden arrest van 29 juni 2004 leidt uit de vaststelling dat "de door de 
[eisers] ingestelde vervolgingen en het door hen gelegde beslag tot betaling van 
belastingschulden die ten name van de gewezen echtgenoot  van [verweerster] 
ingekohierd  waren  tijdens de  feitelijke  scheiding  die  aan  de  echtscheiding  is 
voorafgegaan, gericht zijn tegen [verweerster] die ten tijde van de inkohieringen 
ten laste van F. S. feitelijk gescheiden was van haar echtgenoot, de invordering 
tot doel hadden van de inkomsten die alleen op naam van haar gewezen echtge-
noot ingekohierd waren voor de wetswijziging die aan de gescheiden echtge-
notes de mogelijkheid van verhaal toekent, zonder dat een verhaal, gelijkwaardig 
aan dat hetwelk na 1996 of achteraf in het algemeen is ingevoerd of haar op een 
wettelijke grondslag is toegekend, of haar door de rechter is aangeboden in plaats 
van door een wet tot invoering van een recht op verhaal en tot vaststelling van 
een termijn om verhaal in te stellen" en derhalve, dat de door het Arbitragehof 
discriminerend geachte regeling op verweerster is toegepast, wettig af dat ["die] 
vervolgingen en beslagleggingen [...]  nietig zijn" .  Derhalve verantwoordt  het 
naar recht de beslissing waarbij het beroep van verweerster gegrond verklaard 
wordt.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

3 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 125

1° KAMER - 3 maart 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ROERENDE GOEDEREN - OVERDRACHT VAN CLIËNTEEL - LIJFRENTE - JAARLIJKSE 
INDEXATIE - GEVOLG

Artikel 17, §1, 4°, W.I.B. 1992 is van toepassing op de overeenkomst waarbij cliënteel aan 
een vennootschap wordt  overgedragen tegen betaling van een jaarlijks geïndexeerde 
lijfrente1 2. (Art. 17, §1, 4°, W.I.B. 1992)

1 W.I.B.  1992, art. 17, §1, 4°, na de vervanging ervan door W. 22 dec. 1998, art. 2, en voor  de 
wijziging ervan door W. 28 april 2003, art. 72.
2 De lijfrente omvat twee bestanddelen: een terugbetaling van het kapitaal en de op de uitgestelde 
betaling verschuldigde  interest.  Bijgevolg  wordt  de lijfrente belast  op die twee bestanddelen: het 
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(BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, §1, 4° en 20 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

voornoemd artikel 17 zoals het is vervangen door artikel 2 van de wet van 22 december 
1998 houdende fiscale en andere bepalingen;

-  de  artikelen  1319,  1320,  1322,  1964,  1968  en  1977 tot  1979  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Na te  hebben  vastgesteld  dat  "(...)  [verweerder]  die  het  beroep  van  accountant  en 

bedrijfsrevisor  uitoefende,  op  25  november  1986  zijn  cliënteel  met  ingang  van  1 
december 1986 overgedragen heeft aan de bvba Méthodes et techniques de gestion tegen 
betaling van een geïndexeerde lijfrente van 300.000 Belgische frank per jaar", beslist het 
arrest dat "(...) de rechtbank (...) terecht heeft beslist dat de artikelen 17, §1, 4° en 20 van 
het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992  niet  van  toepassing  zijn  op  de  door 
[verweerder] gesloten overeenkomst van overdracht".

Het baseert zijn beslissing op de volgende gronden :
-  "de  administratie  heeft  gezegd  dat  vanaf  de  litigieuze  aanslagjaren  de  door 

[verweerder]  ontvangen  betalingen  belastbaar  waren  op  grond  van  artikel  20  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

- zo heeft zij de overeenkomst van 25 november 1986 uitgelegd als een overeenkomst 
waarbij  [verweerder]  afstand  deed van  het  door  hem voor  de prijs  van  de overdracht 
verkregen kapitaal en waarbij het kapitaal in een lijfrente werd omgezet;

- de eerste rechter heeft op goede gronden opgemerkt dat uit geen enkel gegeven van 
het  dossier  kan  worden  afgeleid  dat  [verweerder]  krachtens  die  overeenkomst  geen 
aanspraak mocht maken op de onmiddellijke betaling van een kapitaal;

- [verweerder] heeft dus geen afstand kunnen doen van een recht waarvan hij niet in het 
bezit was".

Grieven
Wanneer een contract van lijfrente onder bezwarende titel gesloten wordt en de rente 

overeenkomstig artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek gevestigd wordt "tegen betaling 
van een som geld of tegen afstand van een geldswaardig roerend goed, of van een onroe-
rend goed",  heeft  de  ontvanger  van de rente naar luid van artikel  1978 van  hetzelfde 
wetboek bij wanbetaling van de rentetermijnen "niet het recht om de terugbetaling van het 

kapitaal, dat als beroepsmeerwaarde op het ogenblik van de stopzetting van de werkzaamheid wordt 
belast op grond van een forfaitaire raming, en de vergoeding van de uitgestelde betaling van het 
kapitaal, dat een roerend inkomen oplevert in de vorm van rentetermijnen. A.H.
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kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen" en bovendien kan 
de renteplichtige naar luid van artikel 1979 van genoemd wetboek zich "van de uitkering 
van de rente niet bevrijden, door de teruggave van het kapitaal aan te bieden, en door af te 
zien van de terugvordering van de betaalde rentetermijnen".

Uit  die bepalingen volgt  dat  een contract  van lijfrente  nooit  -  dat  wil  zeggen  noch 
onmiddellijk noch tijdens de uitvoering van het contract - voor de ontvanger van de rente 
een recht  op betaling van een kapitaal  doet ontstaan,  aangezien het,  enerzijds,  tot  het 
wezen zelf van een dergelijk contract behoort dat het rechtstreeks aan de zijde van de 
betrokkene een recht op betaling van een lijfrente doet ontstaan als tegenprestatie voor de 
door hem gedane afstand van een som geld of van een roerend of onroerend goed, en 
aangezien, anderzijds, de afstand van die som geld of van dat roerend of onroerend goed 
geen aanleiding kan geven tot teruggave.

Aangezien de overeenkomst van 25 november 1986 (stuk 107 van het administratief 
dossier) bepaalt dat verweerder "het cliënteel van zijn boekhoudkundig, fiscaal en juri-
disch administratiekantoor alsook de expertise en alle dossiers betreffende dat cliënteel, 
zijn  persoonlijke  documentatie  en  (...)  het  volledig  afgeschreven  kantoormeubilair  en 
-materieel uit de lokalen van de overneemster (namelijk, de b.v.b.a. Méthodes et techni-
ques de gestion)  overdraagt  (...)  tegen levenslange betaling,  door de overneemster  aan 
(verweerder), van een geïndexeerde jaarlijkse rente (...) ten bedrage van 300.000 frank per 
jaar (...)", voldoet die overeenkomst te dezen aan de wettelijke vereisten om beschouwd te 
worden als het contract van lijfrente dat bedoeld wordt in artikel 1964 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat geregeld wordt door de artikelen 1968 tot 1983 van hetzelfde wetboek, 
daar uit  de clausules van die overeenkomst  volgt  dat  verweerder van zijn cliënteel  en 
andere geldswaardige roerende goederen afstand doet tegen de vestiging van een lijfrente 
door de b.v.b.a. Méthodes et techniques de gestion.

Aangezien die overeenkomst van 25 november 1986 een contract van lijfrente is dat 
onder bezwarende titel is gesloten en de rente aldaar gevestigd wordt  ten laste van de 
b.v.b.a. Méthodes et techniques de gestion, zijn de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 17, §1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in casu vervuld, 
daar dit artikel bepaalt dat "inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten 
die geen pensioenen zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten 
laste van enige rechtspersoon of onderneming" in principe onderworpen zijn aan de perso-
nenbelasting. 

Aangezien uit  de overeenkomst  van 25 november 1986 volgt  dat  de lijfrente  wordt 
aangelegd als tegenprestatie voor de door verweerder gedane afstand van zijn cliënteel en 
andere geldswaardige  roerende goederen,  kan ook artikel  20 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  1992 worden  toegepast,  daar het bepaalt  dat  "wanneer  lijfrenten 
(...)  zijn  aangelegd  tegen  storting met  afstand  van  een kapitaal,  het  belastbare  bedrag 
ervan beperkt wordt tot 3 pct. van dat kapitaal", met dien verstande dat de term "kapitaal" 
de draagwijdte van die bepaling niet beperkt tot de renten die worden aangelegd tegen 
"een som geld" in de zin van artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek, maar de toepassing 
ervan ook mogelijk maakt op de renten die worden aangelegd tegen "een geldswaardig 
roerend goed" zoals te dezen het geval is.

Uit het voorgaande volgt dat het zonder belang is erop te wijzen dat "uit geen enkel 
gegeven van het dossier kan worden  afgeleid dat [verweerder]  krachtens die overeen-
komst  aanspraak mocht  maken  op de onmiddellijke  betaling van  een kapitaal" en dat 
verweerder "dus geen afstand heeft kunnen doen van een recht waarvan hij niet in het 
bezit was", aangezien die overwegingen eigen zijn aan het wezen zelf van het contract van 
lijfrente, zoals het bepaald is zowel in de overeenkomst van 25 november 1986 als in de 
artikelen 1968, 1977 tot 1979 van het Burgerlijk Wetboek, zodat het arrest uit die redenen 
niet kon afleiden dat het hier niet een contract van lijfrente betrof (miskenning van de 
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bewijskracht die aan de akten toekomt krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk  Wetboek),  en derhalve  evenmin  dat de  artikelen 17,  §1,  4°,  en 20 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 niet van toepassing zijn op de overeenkomst 
van overdracht (schending van de artikelen 17, §1, 4°, en 20 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  1992);  bovendien  geeft  het  arrest  met  die  redenen geen  wettige 
grondslag  aan  zijn  beslissing  om  aan  die  overeenkomst  van  lijfrente  de  juridische 
gevolgen te ontzeggen die de wet eraan verbindt en die voortvloeien zowel uit de artikelen 
1968, 1977 tot 1979 van het Burgerlijk Wetboek als uit de artikelen 17, §1, 4°, en 20 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 17, §1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 

het  van  toepassing  was  op  het  geschil,  bepaalt  dat  inkomsten  uit  roerende 
goederen en kapitalen alle opbrengsten van roerend vermogen zijn, aangewend 
uit welke hoofde ook, namelijk inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijde-
lijke renten die geen pensioenen zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel 
zijn aangelegd ten laste van enige rechtspersoon of onderneming.

Het arrest stelt vast dat verweerder zijn cliënteel heeft overgedragen aan een 
zekere vennootschap Méthodes et techniques de gestion tegen betaling van een 
geïndexeerde lijfrente van 300.000 frank per jaar.

Het  arrest  beslist  dus  niet  wettig  dat  voormeld artikel  17,  §1,  4°,  niet  van 
toepassing is op die overeenkomst.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest; 
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest;
Houdt  de  kosten  aan  en  laat  de  uitspraak  daaromtrent  over  aan  de  feiten-

rechter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

3 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. 
Baltus, Brussel.

Nr. 126

3° KAMER - 6 maart 2006

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL VAN NIET 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OPGEWORPEN DOCH 
NIET GEHANDHAAFD

Het door het  openbaar ministerie  opgeworpen doch niet  gehandhaafd middel  van niet-
ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet niet worden beantwoord.
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(A.C.V. T. TERCA SCHOUTERDEN nv e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  2  april  2004 in  laatste 

aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Tongeren.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid
1.  Het  openbaar  ministerie  handhaaft  zijn  middel  van niet-ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep niet.
2. Dit middel moet niet meer beantwoord worden.
Het middel zelf
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekt 

de beslissing van de verweerster,  genomen naar aanleiding van de vaststelling 
van het aantal mandaten, waarbij  twee effectieve mandaten werden toegekend 
aan  de  arbeiders,  te  horen  vernietigen  en  te  horen  zeggen  dat  één  mandaat 
toekomt  aan  de  categorie  van  de  arbeiders  en  één  aan  de  categorie  van  de 
bedienden.

4. Het vonnis verklaart die vordering gegrond, vernietigt de beslissing van de 
verweerster en zegt dat er één mandaat toekomt aan de categorie van de arbei-
ders en één aan de categorie van de bedienden.

Aldus doet het bestreden vonnis uitspraak over een geschil in verband met de 
verdeling  der  mandaten  en  niet  over  een  geschil  in  verband  met  het  aantal 
mandaten.

5.  Het  middel  gaat  ervan  uit  dat  het  vonnis  uitspraak  doet  over  het  aantal 
mandaten.

6. Het berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist derhalve 
feitelijke grondslag.

Bindendverklaring
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-

ring tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 127

3° KAMER - 6 maart 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERBINTENIS TEN 
OPZICHTE WAARVAN HET VORDERINGSRECHT VAN DE SCHULDEISER VERJAARD IS - AARD - GEVOLG

2º VERBINTENIS - VERBINTENIS TEN OPZICHTE WAARVAN HET VORDERINGSRECHT VAN DE 
SCHULDEISER VERJAARD IS - AARD - GEVOLG

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VRIJWILLIGE 
BETALING VAN EEN VERJAARDE SCHULD - GEEN DOOR DE BETALER ERKENDE SCHULD - GEVOLG

1º  en  2°  De  verbintenis  ten  opzichte  waarvan  het  vorderingsrecht  van  de  schuldeiser 
verjaard is, is een natuurlijke verbintenis1; wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, is 
niet gerechtigd op terugvordering van hetgeen hij heeft betaald. (Art. 1235, B.W.)

3º De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht  
op  terugvordering  niet  uit,  wanneer zij,  blijkens de omstandigheden,  niet  kan worden 
opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld. (Art. 1235, B.W.)

(R.S.Z. T. INTERBUILD nv)

ARREST

(A.R. S.05.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 30bis, §4, 30ter, §5 en §6.B, 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 

1 Cass., 24 sept. 1981,  A.C., 1981-82, I, p. 149;  Pas., 1982, I, p. 152; Cass., 25 sept. 1970,  A.C., 
1971, p. 78, met concl. van eerste adv.-gen. MAHAUX: De bevrijdende verjaring, die een middel is om 
van  een  verbintenis  bevrijd  te  worden,  treft  het  bestaan  van  de  schuld  niet,  maar  enkel  de 
opeisbaarheid ervan; zie ook DE PAGE, Traité, 3e uitg., III, nr 61, blz. 76, voetnoot 4; J. LECLERCQ, 
"Réflexions sur un principe général de droit: la répétition de l'indu", J.T., 1976, blz. 105 e.v., inz. nrs 
15 e.v.; J. LINSMEAU, "L'action en répétition du paiement d'une dette prescrite", noot onder Cass., 25 
sept. 1970,  Rev. crit. jur. belge, 1972, blz. 7 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence 
(1968-1973), Rev. crit. jur. belge, 1975, blz. 597 e.v., inzonderheid nrs 74 e.v., blz. 624 e.v.
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1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders (R.S.Z.-Wet), artikel 30bis na zijn vervanging bij koninklijk 
besluit van 26 december 1998, artikel 30ter, vóór zijn opheffing bij koninklijk besluit van 
26 december 1998, en artikel 42, vóór zijn wijziging bij wet van 29 april 1996;

- de artikelen 2 en 6 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering, in het 
kader van de maatregelen tegen de activiteiten van de koppelbazen, van sommige bepa-
lingen van artikel 30ter van de R.S.Z.-Wet, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 
12 augustus 1994;

- de artikelen 1234, 1235, 1376, 1377, 2219, 2220, 2221, 2223 en 2224 van het Burger-
lijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer 
zij onoverkomelijk is;

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt, op het hoger beroep van verweerster, het vonnis van de 

eerste rechter en verklaart de oorspronkelijke vordering van verweerster gegrond.
Het arrest vernietigt dienvolgens de beslissingen van eiser van 14 februari 1997 en 24 

juni 1997 en veroordeelt eiser om aan verweerster de som van 51.843,46 euro te betalen, 
als terugbetaling van onverschuldigde bedragen, vermeerderd met de verwijlinterest vanaf 
8 juli 1997 en de gerechtelijke interest, met kapitalisatie van de interest vanaf 12 januari 
2004.

Na te hebben beslist dat de vordering van eiser van 14 februari 1997 tot betaling van 
een bedrag van 2.091.360 BEF (51.843,46 euro) met toepassing van de driejarige verja-
ringstermijn, vervat in artikel 42, eerste lid, (van de) R.S.Z.-Wet, op 27 maart 1995 was 
verjaard, oordeelde het arrest, zich aansluitend bij het advies van het Auditoriaat-generaal, 
in verband met het recht van verweerster om terugbetaling te vorderen het volgende:

"De verjaring is een middel om van een verbintenis bevrijd te worden; zij treft evenwel 
het bestaan van de schuld niet doch alleen de eisbaarheid ervan (vgl. Cass., 25 september 
1970, Arr. Cass. 1971, 78).

De verjaring kan bijgevolg niet de regelmatig uitgevoerde betaling van een bestaande 
schuld teniet doen, deze retroactief zonder oorzaak maken en het recht openen terug te 
vorderen wat onverschuldigd zou betaald zijn (vgl. concl. van Eerste advocaat-generaal P. 
Mahaux, onder Cass., 25 september 1970).

Vereist is evenwel dat de schuldeiser vrijwillig heeft betaald en hierdoor verzaakte zich 
op de verjaring te beroepen (Cass., 24 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 149).

De enkele onwetendheid is niet voldoende om te kunnen voorhouden dat niet vrijwillig 
werd betaald.

Een betaling die gedaan wordt onder voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, om de 
schadelijke gevolgen te vermijden die voortvloeien uit een weigering gevolg te geven aan 
het verzoek van (eiser) de vergoeding te betalen waarvan sprake in artikel 30ter, §6.B, 
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 kan daarentegen niet doorgaan als een vrijwillige 
betaling  (vgl.  in  dezelfde  zin  Arb.  Brussel,  25  januari  2002,  A.R.  77.436/98  en 
87.913/98).

Wanneer (verweerster) gevolg geeft aan het verzoek van (eiser) hem het bedrag van 
2.091.360 BEF (1.843,46 euro) (lees: 51.843,46 euro) over te maken dan doet zij dit om te 
ontkomen aan de nadelige gevolgen die zij zou kunnen ondervinden indien zij langer zou 
talmen om juridisch advies in te winnen en desgevallend een procedure te benaarstigen en 
er de afloop van af te wachten.

Dienaangaande kan o.m. verwezen worden naar artikel 12 van de wet van 27 juni 1969 
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dat aan (eiser) de verplichting oplegt  aan iedereen die van een gewettigd belang doet 
blijken  en  hieromtrent  bij  aangetekende  brief  een verzoek  indient,  het  bedrag van  de 
schuldvordering mede te delen ten laste van een met name aangeduide werkgever en naar 
de voor het publiek opengestelde gegevensbank die krachtens artikel 30bis, §4, van de 
wet van 27 juni 1969 en het koninklijk besluit van 26 december 1998 werd ingesteld.

De informatie  die via  deze kanalen aan derden,  mogelijk  commerciële  partners van 
(verweerster)  kan  verstrekt  worden  kan  uitgesproken  negatieve  gevolgen  hebben voor 
deze laatste.

Derhalve kan bezwaarlijk voorgehouden worden dat het hier om een 'vrijwillige' beta-
ling zou gaan  waarbij  (verweerster)  een 'steeds'  bestaande natuurlijke  verbintenis  zou 
uitgevoerd hebben.

In haar schrijven van 1 juli 1997 heeft (verweerster) duidelijk te kennen gegeven dat zij 
overgaat tot betaling zonder enige nadelige erkentenis dit wil zeggen dat zij niet erkent dat 
met verwijzing naar welke rechtsgrond ook iets van haar kan gevorderd worden.

(Verweerster) kan bezwaarlijk verweten worden niet onmiddellijk expliciet voorbehoud 
met betrekking tot de verjaring te hebben geformuleerd nu op het ogenblik waarop zij de 
betaling uitvoerde het Arbitragehof haar richtinggevend arrest niet had uitgesproken.

Derhalve is (verweerster) gerechtigd de door haar betaalde som, die niet verschuldigd 
was  daar het recht om ze op te vorderen in hoofde van (eiser) verjaard was,  terug te 
vorderen". (arrest, p.5, vierde alinea t.e.m. p.6, vijfde alinea).

Grieven
Overeenkomstig artikel 1235, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek onderstelt iedere 

betaling een schuld zodat  hetgeen betaald is zonder verschuldigd  te  zijn,  kan worden 
teruggevorderd.

Het tweede lid van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen terugvor-
dering kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig 
heeft voldaan.

De bevrijdende verjaring is een middel om van een verbintenis te worden bevrijd, die 
evenwel niet het bestaan van de schuld treft doch alleen de opeisbaarheid ervan.

Het  middel  van  verjaring  kan,  overeenkomstig  artikel  2223  van  het  Burgerlijk 
Wetboek,  niet  ambtshalve  door  de  rechter  worden  opgeworpen  zodat  het  slechts  kan 
worden toegepast wanneer het door de belanghebbende partij wordt opgeworpen.

Hieruit  volgt  dat  de  vrijwillige  betaling,  zelfs  bij  onwetendheid,  van  een verjaarde 
schuld geen recht op terugbetaling doet ontstaan nu de eis tot terugvordering in dat geval 
noch op het niet-bestaan, noch op het gebrek aan oorzaak van de schuld gesteund is.

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser is verjaard, 
blijft immers steeds als een natuurlijke verbintenis voortbestaan.

De verjaring kan bijgevolg, zoals het bestreden arrest aanneemt, niet de vrijwillig uitge-
voerde betaling van een bestaande schuld teniet doen,  deze retroactief zonder oorzaak 
maken en het recht openen terug te vorderen wat onverschuldigd zou zijn betaald (zie 
arrest, p.5, vijfde alinea).

Een betaling is vrijwillig in de zin van artikel  1235, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer zij buiten elke daad van vervolging, dwang of bedreiging is gedaan en 
zonder dat de verjaring werd opgeworpen, zelfs al wist men niet dat de bestaande schuld 
op het ogenblik van zijn betaling reeds was verjaard.

Eerste onderdeel.
Het bestreden arrest oordeelde dat de betaling gedaan door verweerster niet als een vrij-

willige betaling kon doorgaan omdat zij het bedrag van 2.091.360 BEF (51.043,46 euro) 
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(lees: 51.843,46 euro) aan eiser heeft betaald:
-  om de  schadelijke  gevolgen  te  vermijden  die  voortvloeien  uit  een  weigering  om 

gevolg te geven aan het verzoek van eiser tot betaling (p.5, achtste alinea);
- om te ontkomen aan de nadelige gevolgen die zij zou kunnen ondervinden indien zij 

langer  zou talmen om juridisch advies in te winnen en desgevallend een procedure te 
benaarstigen en er de afloop van af te wachten (p.5, negende alinea).

Wat deze schadelijke en nadelige gevolgen betreft, verwees het bestreden arrest in het 
bijzonder naar:

- artikel 12 van de R.S.Z.-Wet dat aan eiser de verplichting oplegt om aan iedereen die 
van een gewettigd belang doet blijken en hieromtrent bij aangetekende brief een verzoek 
indient, het bedrag van de schuldvordering mede te delen ten laste van een met name 
aangeduide werkgever;

- de voor het publiek opengestelde gegevensbank die krachtens artikel 30bis, §4, van de 
R.S.Z.-Wet en het koninklijk besluit van 26 december 1998 werd ingesteld;

Het  arrest  oordeelde dat  "de  informatie  die  via  deze kanalen  aan  derden,  mogelijk 
commerciële partners van (verweerster), kan verstrekt worden (...) uitgesproken negatieve 
gevolgen (kan)  hebben voor deze laatste" (zie p.5, voorlaatste alinea t.e.m. p.6, eerste 
alinea).

In de mate dat het arrest zodoende aannam dat een zekere vorm van dwang is uitgegaan 
van het systeem van informatieverstrekking bedoeld in artikel 12 R.S.Z.-Wet, enerzijds, 
en van de voor het publiek opengestelde gegevensbank ex artikel 30bis, §4, R.S.Z-Wet, 
zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 1998, anderzijds, wat verweer-
ster ertoe zou hebben aangezet om niet vrijwillig te betalen, is deze beslissing niet op 
wettige gronden geschraagd.

In artikel 12 van de R.S.Z.-Wet is immers enkel sprake van de mededeling door eiser 
aan derden die van een gewettigd belang doen blijken van een "schuldvordering wegens 
bijdragen ten laste van een met name aangeduide werkgever".

Volgens de tekst van artikel 12 slaat deze mededeling aldus enkel op de bijdrageschuld 
als zodanig en niet op de bijdrageopslagen en verwijlintresten, noch op sancties die door 
eiser aan een werkgever worden opgelegd wegens de niet nakoming van administratieve 
verplichtingen.

Ook het bedrag dat de hoofdaannemer, die vóór het begin van iedere bouwplaats nalaat 
aan eiser de vereiste inlichtingen mede te delen conform artikel 30ter,§5, van de R.S.Z.-
Wet, krachtens de wet aan eiser is verschuldigd, heeft duidelijk geen sociale bijdragen tot 
voorwerp nu het een maatregel betreft genomen in het kader van de strijd tegen koppel-
bazen, waarbij de omvang van de vergoeding wordt bepaald in functie van de waarde der 
niet-medegedeelde werkzaamheden.

Luidens artikel 30ter, §6.B, is de hoofdaannemer die niet handelt overeenkomstig de 
verplichtingen van §5 aan eiser een som verschuldigd die minstens gelijk is aan 5 pct. van 
het totaal bedrag der werkzaamheden, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, 
die niet aan eiser werden gemeld en maximaal 5 pct. van het totaal bedrag der werkzaam-
heden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde die aan de hoofdaannemer op de 
betrokken werf zijn toevertrouwd. De som die van de hoofdaannemer geëist wordt, wordt 
verminderd met het bedrag dat daadwerkelijk aan eiser met toepassing van artikel 30ter, 
§6.B, laatste lid door de onderaannemer werd betaald die zelf met miskenning van §5, 
tweede lid, een beroep heeft gedaan op een onderaannemer.

Het  bedrag dat verweerster  op grond  van artikel  30ter,  §6.B,  van de R.S.Z.-Wet  is 
verschuldigd is bijgevolg geen "sociale bijdragenschuld" in de zin van artikel 12 van de 
R.S.Z.-Wet, maar een forfaitaire herstelvergoeding zodat de niet-betaling ervan niet met 
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toepassing van artikel 12 kenbaar kan worden gemaakt aan derden.
Wat de gegevensbank betreft, bedoeld in artikel 30bis, §4, van de R.S.Z.-Wet, waarin 

iedere aannemer kan nagaan of de onderaannemer waarop hij een beroep heeft gedaan een 
schuldenaar is van eiser, in welk geval hij bij iedere betaling aan de onderaannemer 35 
pct. van het verschuldigde dient in te houden en door te storten aan de eiser, zij vermeld 
dat deze voor  het publiek toegankelijke  databank slechts bij  koninklijk  besluit  van 26 
december 1998 werd ingesteld, met ingang van 1 januari 1999.

De betaling door verweerster van de forfaitaire herstelvergoeding op 8 juli 1997 kon 
bijgevolg evenmin plaatsvinden onder dwang van voormelde gegevensbank nu die op het 
ogenblik van de betaling helemaal nog niet bestond.

Bovendien worden in voormelde gegevensbank evenzeer enkel bijdrageschulden opge-
nomen  en  geen  forfaitaire  herstelvergoedingen  zoals  de  vergoeding  die  in  casu  door 
verweerster op grond van artikel 30ter, §6.B, was verschuldigd.

Verweerster heeft tenslotte nooit opgeworpen, noch op het ogenblik van de betaling, 
noch later in de loop van onderhavige procedure, dat  zij de betaling heeft  gedaan om 
specifiek de negatieve gevolgen te vermijden die bij niet-betaling zouden kunnen voort-
vloeien uit, enerzijds, de informatieverstrekking bedoeld in artikel 12 van de R.S.Z.-Wet, 
anderzijds, de opname van haar naam in het gegevensbestand bedoeld in artikel 30bis, §4, 
van de R.S.Z.-Wet. Pas in het advies van het Auditoriaat-generaal werd voor het eerst 
naar deze mogelijke negatieve gevolgen verwezen.

Het  voorbehoud  dat  door  verweerster  was  gemaakt  bij  de  betaling  was  bijgevolg 
evenmin geformuleerd onder druk van de toepassing van de artikelen 12 en 30bis, §4, van 
de R.S.Z.-Wet.

De betaling door verweerster op 8 juli 1997 was bijgevolg vrijwillig gedaan buiten elke 
daad van vervolging, dwang of bedreiging vanwege eiser.

Hieruit volgt dat het arrest, door aldus op onjuiste gronden aan te nemen dat de weige-
ring van verweerster om in te gaan op het verzoek van eiser tot betaling van de verschul-
digde vergoeding, tot gevolg kon hebben dat nadelige informatie aan derden kon worden 
verstrekt, niet wettig heeft kunnen oordelen dat deze betaling niet vrijwillig, want onder 
dwang van de kenbaarmaking van deze schuld aan derden, heeft plaatsgevonden (schen-
ding van  alle  in  het  middel  aangehaalde  bepalingen  artikel  1235,  tweede  lid,  van  het 
Burgerlijk Wetboek in het bijzonder).

Tweede onderdeel
Wanneer een betaling van een verjaarde schuld wordt  gedaan buiten elke daad van 

vervolging, dwang of bedreiging, maar onder een algemeen voorbehoud en zonder nade-
lige erkentenis, met name om de schadelijke gevolgen te vermijden die kunnen voort-
vloeien uit een weigering gevolg te geven aan het verzoek van de schuldeiser om tot beta-
ling  over  te  gaan,  dan  dient  deze  betaling  als  een  vrijwillige  betaling  te  worden 
beschouwd die niet kan worden teruggevorderd op grond van de ingetreden verjaring.

De formulering van een algemeen voorbehoud zonder specifieke verwijzing naar de 
verjaring duidt alsdan immers op onwetendheid in hoofde van de schuldenaar aangaande 
het verjaard zijn van zijn schuld.

Zoals het bestreden (arrest) terecht bevestigde, is de enkele onwetendheid aangaande de 
ingetreden verjaring niet voldoende om te kunnen voorhouden dat niet vrijwillig werd 
betaald (arrest, p.5, zevende alinea).

Enkel het voorbehoud waarin uitdrukkelijk de verjaring wordt opgeworpen, kan voor 
de toepassing van artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, derhalve aange-
zien worden als een niet vrijwillige betaling.
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Het  voorbehoud  waaronder  verweersters  betaling  in  casu  was  geformuleerd,  luidde 
woordelijk als volgt:

"onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkentenis zullen wij 
overgaan tot betaling van het bedrag van 2.091.360 BEF".

Dit  algemeen  voorbehoud  steunde  aldus  niet  op  een  exceptie  van  verjaring,  maar 
strekte er enkel toe te beletten dat de betaling, wat de grond van de zaak betreft, als een 
schulderkenning kon worden aanzien.

De algemene beweegredenen die aan het voorbehoud ten grondslag lagen, met name 
het vermijden van schadelijke en nadelige gevolgen welke zich zouden kunnen voordoen 
bij niet betaling - waarbij door verweerster nooit werd verwezen naar de artikelen 12 en 
30bis, §4, van de R.S.Z.-Wet - volstonden derhalve niet om van een onvrijwillige betaling 
te kunnen gewagen in het kader van artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De omstandigheid dat de betaling door verweerster was gedaan in de veronderstelling 
dat de verjaringstermijn voor de vordering van eiser 30 jaar bedroeg, nu de uitspraak van 
het Arbitragehof - waarin de ongrondwettigheid van artikel 42, eerste lid, van de R.S.Z.-
Wet werd vastgesteld in zoverre de kortere verjaringstermijn vervat in voormelde bepa-
ling niet van toepassing was op vorderingen bedoeld in artikel 30ter, §6.B, van de R.S.Z.-
Wet (arrest van 6 december 2000, nr.126/200) - pas veel later volgde, kon door de appel-
rechters bovendien niet wettig ter rechtvaardiging worden aangevoerd voor het feit dat 
door verweerster geen specifiek voorbehoud was geformuleerd ten aanzien van de verja-
ring.

De eigen dwaling en onwetendheid van verweerster aangaande de ingetreden verjaring, 
in casu aangaande het ongrondwettelijk karakter van de toepasselijke verjaringstermijn, is 
niet voldoende om aan de betaling een onvrijwillig karakter te kunnen toeschrijven, noch 
onoverkomelijk in de mate dat een wetsbepaling waarvan het Arbitragehof de ongrond-
wettigheid vaststelt geacht wordt steeds ongrondwettig te zijn geweest, dus ook voor het 
verleden, tenzij in een overgangsregeling werd voorzien, wat niet het geval was.

Door te oordelen dat de betaling van verweerster onder voorbehoud van al haar rechten 
en  zonder  enige  nadelige  erkentenis  niet  als  een  vrijwillige  betaling  kan  doorgaan, 
miskende  het arrest  bijgevolg  het wettelijk  begrip  "vrijwillige  betaling"  in  de zin van 
artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek evenals het algemeen rechtsbeginsel 
dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat verweerster 
gerechtigd was om de door haar niet vrijwillig betaalde som, die niet verschuldigd was 
daar het recht om deze bestaande schuld op te vorderen in hoofde van eiser was verjaard, 
terug te vorderen (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Beide onderdelen
1. Krachtens artikel 1235, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt 

iedere betaling een schuld en kan hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, 
teruggevorderd worden.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, kan geen terugvordering plaats-
hebben  ten  opzichte  van  natuurlijke  verbintenissen  die  men  vrijwillig  heeft 
voldaan.

2. De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is, is een natuurlijke verbintenis.
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Hieruit volgt dat wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, niet gerechtigd is 
op terugvordering van hetgeen hij heeft betaald.

3. De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, 
sluit  het  recht  op  terugvordering  evenwel  niet  uit,  wanneer  zij,  blijkens  de 
omstandigheden, niet kan worden opgevat  als de voldoening van een door de 
betaler erkende schuld.

4. Het arrest  stelt  vast dat de verweerster in haar schrijven van 1 juli 1997 
"duidelijk  te  kennen  heeft  gegeven  dat  zij  overgaat  tot  betaling zonder enige 
nadelige erkentenis, dit wil zeggen dat zij niet erkent dat met verwijzing naar 
welke rechtsgrond ook iets van haar gevorderd kan worden".

5.  Zonder  schending  van  de  in  het  middel  aangewezen  wetsbepalingen 
vermocht het arrest op grond van deze vaststelling te beslissen dat verweerster 
gerechtigd is de som, die zij onverschuldigd heeft  betaald ingevolge de inge-
treden verjaring, terug te vorderen.

6. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien 
niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 128

3° KAMER - 6 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE 
REDEN - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - DRINGENDE REDEN - PERSOON 
DIE FEITEN AANVOERT DIE ALS EEN EXCEPTIE KUNNEN GELDEN

1º en 2° Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die 
kunnen worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke  
professionele  samenwerking  tussen  de  partijen  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin  
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Artt. 1315, tweede lid, B.W.; Art. 870, Ger.W.; Art. 
35, achtste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(AD TRACO nv T. T.)

ARREST
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(A.R. S.05.0106.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, in het bijzonder het achtste lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het 

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanver-
wante  bedrijfstakken,  betreffende  de  bezoldigingsvoorwaarden,  algemeen  verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 11 april 1999 (Belgisch Staatsblad, 25 december 1999.

Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof het door eiseres ingestelde hoger beroep 

ontvankelijk,  maar ongegrond.  Het arbeidshof bevestigt  dienvolgens het vonnis van de 
arbeidsrechtbank dat eiseres veroordeelt om aan de verweerder 6.164,89 euro bruto als 
opzeggingsvergoeding te betalen en 885,76 euro bruto als pro rata eindejaarspremie, te 
vermeerderen met de interest op die bedragen,  verminderd met de wettelijk  verplichte 
sociale en fiscale inhoudingen voor zover die verschuldigd zijn en verwijst eiseres in de 
kosten van het hoger beroep.

Het arbeidshof beslist in het bijzonder dat de door eiseres ingeroepen dringende reden 
niet bewezen is, zodat verweerder aanspraak kan maken op een opzeggingsvergoeding en 
een pro rata eindejaarspremie. Het arbeidshof komt tot die beslissingen op de volgende 
gronden:

"5. Ten gronde.
5.1. Geen dringende reden
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet  is het 

(eiseres) die het bewijs moet leveren van de wettelijk voorgeschreven termijnen en forma-
liteiten evenals van het bestaan en het zwaarwichtig karakter van de als dringende reden 
ingeroepen feiten.

De correcte naleving van de wettelijk voorgeschreven termijnen en formaliteiten voor 
de kennisgeving van de dringende reden blijkt uit de voorgebrachte stukken en staat als 
zodanig niet ter discussie.

Samen met de eerste rechters is het (arbeidshof) van oordeel dat (eiseres) faalt in deze 
op haar rustende bewijslast inzake het bestaan van een zwaarwichtige tekortkoming die 
elke  verdere  professionele  samenwerking  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  heeft 
gemaakt.

Uit de ontslagbrief blijkt dat de onmiddellijke aanleiding tot het ontslag de niet gerecht-
vaardigde afwezigheid van (verweerder) was vanaf 24 juni 2002.
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Het staat niet ter discussie dat (verweerder) nog aanspraak kon maken op zijn wettelijke 
jaarlijkse vakantie.

Of (verweerder) vakantie mocht nemen vanaf 24 juni 2002 is wel betwist.
De door (eiseres) ontwikkelde argumentatie dat (verweerder) geen voorafgaande toela-

ting had bekomen om zijn jaarlijkse vakantie op te nemen vanaf 24 juni 2002 en bijgevolg 
onwettig  afwezig  was,  vermits  voor  het  jaar  2002 geen schriftelijke  vakantieaanvraag 
werd ingediend bij (eiseres), kan niet overtuigen.

Het loutere feit dat in het verleden eenmalig tussen partijen een geschreven overeen-
komst inzake de vakantieregeling werd uitgewerkt en opgesteld, is naar het oordeel van 
het (arbeidshof) volstrekt onvoldoende om te besluiten dat (verweerder) de toestemming 
van (eiseres) ontbeerde om vanaf 24 juni 2002 vakantie te nemen.

Het stuk 4 van het dossier van (eiseres) houdende schriftelijke vakantieaanvraag van 11 
juni  2001  van  (verweerder)  is  derhalve  niet  van  aard  het  bewijs  bij  te  brengen  dat 
(verweerder) vanaf 24 juni 2002 zonder voorafgaand akkoord van (eiseres) in vakantie is 
vertrokken en vanaf voormelde datum redenloos afwezig is gebleven van zijn werk.

Minstens blijft (eiseres) in gebreke aan te tonen dat (verweerder) eenzijdig zijn vakan-
tieregeling heeft bepaald, zonder voorafgaand overleg en akkoord van (eiseres), desbetref-
fend wordt evenmin een bewijsaanbod geformuleerd.

Naar  het  oordeel  van  het  (arbeidshof)  wordt  bijgevolg  door  geen  enkel  objectief 
element van het dossier bewezen dat (verweerder) sinds 24 juni 2002 ongerechtvaardigd 
afwezig was.

Gezien het (arbeidshof) de in het ontslagschrijven ingeroepen feiten als niet bewezen 
beschouwt,  wordt  het onmiddellijk ontslag van (verweerder)  niet gerechtvaardigd door 
een dringende reden en kan (verweerder) terecht aanspraak maken op een opzeggingsver-
goeding.

De overige door (eiseres) aangevoerde feiten en middelen zijn niet van aard afbreuk te 
doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.

Het hoger beroep is op dit punt ongegrond".
en
"5.4. Opzeggingsvergoeding en eindejaarspremie
Uit de beslissing sub 5.1. van dit arrest volgt dat (verweerder) aanspraak kan maken op 

een opzeggingsvergoeding.
(...)
Nu (eiseres) ten onrechte de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden heeft beëin-

digd en er geen betwisting bestaat tussen partijen dat de andere ter zake van toepassing 
zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten vervuld zijn, is zij gehouden tot betaling van de 
eindejaarspremie van 1.771,52 euro x 6/12 = 885,76 euro.

Het hoger beroep is op dit punt ongegrond".
Grieven
1. Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat elke partij de over-
eenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn kan beëindigen, om een 
dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd 
alle  eventuele  schadeloosstellingen.  Het  tweede  lid  bepaalt  dat  onder  dringende  reden 
wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de 
werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt onder meer dat de 
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partij die een dringende reden inroept, hiervan het bewijs dient te leveren.
Aangezien de bewijslast krachtens dat artikel 35, achtste lid, rust op de ontslag gevende 

partij, moet de twijfel die eventueel blijft bestaan aangaande de fout die het ontslag om 
dringende reden moest  rechtvaardigen,  in het voordeel  spelen van de wederpartij.  Dat 
beginsel is op zich in overeenstemming met de beginselen vervat in artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  eiseres  in  gebreke  blijft  aan te  tonen dat  verweerder 
eenzijdig zijn vakantieregeling heeft bepaald, zonder voorafgaand overleg en akkoord van 
eiseres,  en  dat  desbetreffend  evenmin  een  bewijsaanbod  wordt  geformuleerd  (blz.  5, 
vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof is aldus van oordeel dat het aan eiseres toekomt het bewijs te leveren 
van het feit dat verweerder eenzijdig, d.w.z. zonder voorafgaand overleg en akkoord van 
eiseres, zijn vakantieregeling heeft bepaald. Het arbeidshof legt met andere woorden de 
bewijslast (en bijgevolg het bewijsrisico) bij eiseres.

2. Uit de vaststellingen in het bestreden arrest blijkt dat:
- verweerder afwezig was op het werk vanaf 24 juni 2002;
- verweerder betwistte dat niet;
- eiseres aanvoerde dat de afwezigheid van verweerder niet gerechtvaardigd was;
- verweerder hierop antwoordde dat hij vakantie mocht nemen vanaf 21 juni 2002.
Eiseres  voerde  aldus aan dat  verweerder  zijn  verbintenis  niet  was  nagekomen,  met 

name het verrichten van arbeid. De verbintenis en het niet verrichten van arbeid werden 
door verweerder niet betwist,  maar verweerder stelde dat hij vakantie mocht nemen en 
aldus bevrijd was van de plicht tot het verrichten van arbeid vanaf 24 juni 2002.

Aangezien  de  betwisting  betrekking  heeft  op  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereen-
komst, en dus contractuele verplichtingen, wijkt de toepassing van artikel 35, achtste lid, 
van de Arbeidsovereenkomst niet af van de gemeenrechtelijke bewijslastverdeling vervat 
in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een 
verbintenis  vordert,  het  bestaan daarvan bewijzen,  terwijl,  omgekeerd,  hij  die  beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan 
van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Die principes worden herhaald in artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat in het algemeen bepaalt dat iedere partij het bewijs 
moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

De artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn de uitdrukking van de adagia "actori probatio incubit" (de eiser draagt de bewijslast) 
en  "reus  in  excipendio  fit  actor"  (de  bewijslast  van  de  exceptie  opgeworpen  door  de 
verweerder, die beweert bevrijd te zijn van zijn verbintenis, rust op hem).

Zodra de verweerder de door de eiser aangevoerde feiten niet enkel betwist, maar ook 
zelf feiten aanvoert die als een echte "exceptie" in de zin van artikel 1315 van het Burger-
lijk Wetboek kunnen worden beschouwd, wordt hij "eiser op exceptie" en draagt hij bijge-
volg de bewijslast van de door hem aangevoerde feiten op grond van de artikelen 1315, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. De eiser is 
derhalve gehouden de feiten die hij aanvoert te bewijzen, terwijl de verweerder de bewijs-
last  draagt  wanneer  hij zijn verweer  niet  beperkt  tot  een zuivere ontkenning of tot de 
loutere stellingname dat de eiser de gegrondheid van zijn vordering niet aantoont, maar 
een feit of een handeling aanhaalt van aard om een waarschijnlijkheid of een vastgestelde 
situatie te ontkrachten.

Wanneer  de  werkgever  de  ongerechtvaardigde  afwezigheid  van  zijn  werknemer  als 
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dringende reden inroept, komt het in beginsel aan de werkgever toe de ongerechtvaar-
digde afwezigheid aan te tonen. Hij dient immers krachtens artikel 35, achtste lid, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet het bewijs te leveren van de door hem ingeroepen dringende 
reden, zijnde de ongerechtvaardigde afwezigheid.

Wanneer de werknemer evenwel zelf een reden voor zijn afwezigheid opgeeft, dient hij 
die reden te bewijzen. Door zelf een reden voor zijn afwezigheid op te geven, wordt hij  
"eiser op exceptie" in de zin van artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
met als gevolg dat het aan hem toekomt die reden te bewijzen. De werknemer die een 
reden voor zijn afwezigheid opgeeft, beweert immers bevrijd te zijn van zijn verbintenis 
(tot het verrichten van arbeid), met als gevolg dat hijzelf krachtens artikel 1315, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek het bewijs dient te leveren van de reden voor zijn afwe-
zigheid.

3.  Het  arbeidshof  beslist  aldus niet  wettig,  want  in  strijd  met  de gemeenrechtelijke 
bewijslastverdeling waarvan artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomst in deze 
zaak  niet  afwijkt,  dat  het  aan  eiseres  toekomt  het  bewijs  te  leveren  van  het  feit  dat 
verweerder  eenzijdig,  d.w.z.  zonder  voorafgaand  overleg  en akkoord  van  eiseres,  zijn 
vakantieregeling  heeft  bepaald.  Het  arbeidshof  keert  de  bewijslast  om.  Het  behoort 
immers aan verweerder (om) aan te tonen dat het hem over de periode vanaf 24 juni 2002 
was toegestaan om op het werk afwezig te zijn.

Het bewijs  van de gebeurtenis  die de afwezigheid van de werknemer rechtvaardigt, 
moet inderdaad geleverd worden door de werknemer.

Aangezien het arbeidshof eiseres verplicht te bewijzen, op het verweer van verweerder, 
dat  verweerder  niet  gerechtigd  was  vakantie  te  nemen vanaf  24  juni  2001,  keert  het 
arbeidshof de bewijslast om en schendt het arbeidshof derhalve de artikelen 35, achtste 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Door  op  die  grond  te  beslissen  dat  het  onmiddellijk  ontslag  van  verweerder  niet 
gerechtvaardigd was door een dringende reden zodat verweerder aanspraak kan maken op 
een opzeggingsvergoeding schendt het arbeidshof tevens artikel 39, §1, van de Arbeids-
overeenkomstenwet.

Door  op  diezelfde  grond  te  beslissen  dat  eiseres  gehouden  is  tot  betaling  van  zes 
twaalfden van de eindejaarspremie, mee in acht genomen dat er geen betwisting bestaat 
tussen partijen dat de ter zake van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten 
zijn vervuld, schendt het arbeidshof ten slotte ook artikel 19 van de in de aanhef van het 
middel aangewezen collectieve arbeidsovereenkomst luidens het eerste lid waarvan aan de 
bedienden wier arbeidsovereenkomst tijdens het referentiejaar door de werkgever werd 
beëindigd, behoudens (onder meer) verbreking om dringende reden, een proratadeel gelijk 
aan een twaalfde deel van de premie per volledige maand dienst tijdens het referentiejaar 
wordt uitgekeerd. Het arbeidshof stelt vast dat eiseres met betrekking tot de tewerkstelling 
van  verweerder  ressorteert  onder  de  bevoegdheid  van  het  paritair  comité  waarin  die 
collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de dringende reden niet bewezen is en verklaart 
het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van 
het middel vermelde bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen 

van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);
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- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof, de zaak in haar geheel aan zich trekkende met toepassing van artikel 

1068 van het Gerechtelijk Wetboek, verklaart de vordering van verweerder betreffende de 
achterstallige loontekorten ontvankelijk en als volgt gegrond: het arbeidshof veroordeelt 
eiseres tot betaling aan verweerder van een bedrag van 21.253,39 euro, te verminderen 
met de wettelijk verplichte sociale en fiscale inhoudingen (in zoverre verschuldigd) en het 
aldus bekomen bedrag te vermeerderen met wettelijke en gerechtelijke interest.

In het bijzonder kent het arbeidshof aldus wettelijke en gerechtelijke interest toe op het 
nettobedrag van het achterstallige loon.

Grieven
Krachtens artikel  1138,  2°,  van het Gerechtelijk Wetboek vermag er geen uitspraak 

worden gedaan over niet gevorderde zaken. In die wetsbepaling is het beginsel van de 
autonomie van de procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel, neergelegd.

Interest kan slechts toegekend worden indien zij gevorderd werd. Dat geldt zowel voor 
gerechtelijke interest als voor wettelijke interest, zijnde interest die van rechtswege, dit is 
zonder ingebrekestelling, begint te lopen, zoals de looninterest bedoeld in artikel 10 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Verweerder vorderde in zijn "syntheseberoepsconclusie" gedagtekend 18 februari 2005 
op het achterstallig loon geen wettelijke, noch gerechtelijke interest.

Door interest op het achterstallig loon toe te kennen, kent het arbeidshof verweerder 
dan ook meer toe dan hij gevorderd had en miskent het bestreden arrest artikel 1138, 2°,  
van het Gerechtelijk Wetboek en de erin begrepen algemene beginselen.

Het  arbeidshof  kent  niet  wettig  interest  toe  op  het  achterstallig  loon  tot  betaling 
waarvan  het  eiseres  veroordeelt  (schending van  artikel  1138,  2°,  van het  Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de 
grenzen van het geschil te bepalen, het beschikkingsbeginsel genaamd, en van het alge-
meen  rechtsbeginsel  krachtens  hetwelk  de  rechter  geen  uitspraak mag doen over  niet 
gevorderde zaken).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De partij die een dringende reden tot onmiddellijk ontslag inroept, dient, 

overeenkomstig artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet,  het 
bewijs hiervan te leveren.

De toepassing van deze wetsbepaling wijkt niet af van de gemeenrechtelijke 
bewijslastverdeling, vervat in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van 
feiten  die  kunnen  worden  beschouwd  als  een  ernstige  tekortkoming  van  de 
andere partij die elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddel-
lijk en definitief onmogelijk maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten 
aanvoert  die  als  een  exceptie  in  de  zin  van  artikel  1315  van  het  Burgerlijk 
Wetboek  kunnen  worden  beschouwd,  de  bewijslast  van  de  door  haar  aange-
voerde feiten, dit op grond van de in het tweede lid van dit artikel bepaalde regel 
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van bewijslast.
3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres met aangetekende brief van l0 juli 2002 de verweerder onmiddel-

lijk ontslagen heeft;
- als dringende reden tot onmiddellijk ontslag in deze brief aangevoerd werd 

dat de verweerder ongerechtvaardigd afwezig was op het werk sedert  24 juni 
2002;

- de verweerder zijn afwezigheid op het werk niet betwistte maar aanvoerde 
dat hij met toestemming van de bestuurder van de eiseres vanaf 21 juni 2002 zijn 
wettelijke vakantie had genomen, wat de eiseres op haar beurt betwist.

4. Door zelf de reden op te geven ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid op 
het werk, beweerde de verweerder bevrijd te zijn van zijn verbintenis tot uitvoe-
ring van de in het kader van de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid en dient 
hij  overeenkomstig  artikel  1315,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  het 
bewijs te leveren van de door hem opgegeven reden van zijn afwezigheid.

5. Door te oordelen dat de eiseres het bewijs dient te leveren dat de verweerder 
eenzijdig en zonder voorafgaand overleg en akkoord van de eiseres zijn vakan-
tieregeling heeft bepaald en hij niet gerechtigd was vakantie te nemen vanaf 24 
juni  2002,  keert  het  arrest  de bewijslast  om en schendt  het  de in het  middel 
aangewezen wettelijke bepalingen.

6. Het middel is gegrond.
Tweede middel
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat verweerder 

geen interest heeft gevorderd op achterstallig loon.
Door wettelijke en gerechtelijke interest toe te kennen op het netto-gedeelte 

van het toegekende achterstallig loon, schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk  Wetboek  en  miskent  het  het  in  dit  artikel  vervat  beschikkings-
beginsel.

8. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling 

aan de verweerder van een opzeggingsvergoeding, van een eindejaarspremie pro 
rata,  van  interest  op  het  toegekend  achterstallig  loon  en  tot  betaling  van  de 
kosten.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest. 

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr.  van 
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Eeckhoutte.

Nr. 129

3° KAMER - 6 maart 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd  
verklaart, is slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als 
bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of  
de gegrondheid1. (Art. 1050, tweede lid, Ger.W.; Art. 1055, Ger.W.)

(EUROPEAN METROLOGY SYSTEMS nv T. L.)

ARREST

(A.R. S.05.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1050, tweede lid, 1055 en 1068 van het Gerechtelijk wetboek. 
Bestreden beslissing
Het  Arbeidshof  te  Gent,  afdeling  Brugge,  verklaart  in  het  bestreden  arrest  van  19 

november 2004 het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, vernietigt het bestreden vonnis 
van  de eerste  kamer  van  de Arbeidsrechtbank te  Brugge  van  23 juni  2003 in  al  zijn 
beschikkingen en, opnieuw wijzende, trekt de zaak tot zich en vooraleer ten gronde recht 
te doen, beveelt ambtshalve de heropening der debatten teneinde de partijen toe te laten 
stelling te nemen over de grond van de zaak en de partijen in de mogelijkheid te stellen 
dienaangaande te concluderen. De beslissing over de kosten wordt uitgesteld.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
1. De ontvankelijkheid van het hoger beroep

1 Cass., 13 feb. 2003, A.R. C.00.0411.N, nr 103; Cass., 24 juni 2005; A.R. S.04.0150.N, nr 375; zie 
ook K.  BROECKX,  Het recht  op hoger  beroep en het beginsel  van de dubbele aanleg in het civiel 
geding, Maklu, 1995, nrs 353-357; K. VAN DAMME, "Het begrip 'eindvonnis' in art. 1050, tweede lid, 
Ger. W.; één vlag, vele ladingen ...", noot onder Antwerpen, 14 juni 1999, A.J.T. 2000-01, 31.
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Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ontvankelijk.
(...)
4. Beoordeling
"1.  Het  hoger  beroep  betreft  nog  niet  de  grond  van  de  zaak  doch  de  territoriale 

bevoegdheid van de geadieerde rechtbank. Volgens (verweerder) zijn de arbeidsgerechten 
te Brugge bevoegd, terwijl (eiseres) de bevestiging vordert van het bestreden vonnis dat 
de zaak verzond naar de Arbeidsrechtbank te Luik.

2. De partijen hebben in de arbeidsovereenkomst de bevoegdheid van de Arbeidsrecht-
bank te  Luik weerhouden.  Anderzijds was  (verweerder)  handels-vertegenwoordiger  en 
oefende hij zijn taken voor rekening van (eiseres) ook uit binnen het rechtsgebied van de 
arbeidsgerechten te Brugge.

3. Er bestaat geen betwisting nopens de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
(artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek), wel welke rechtbank territoriaal bevoegd is.

4. Voor alle geschillen bedoeld in artikel 578 Gerechtelijk Wetboek is alleen bevoegd 
de rechter  van  de  plaats  van  de uitoefening  van  het  beroep  (artikel  627,  9°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek).

5. Artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek is niet van openbare orde, maar wel 
van dwingend recht (...), zodat geen bevoegdheidsbedingen in arbeidscontracten mogen 
opgenomen worden  (artikel  630,  eerste lid,  Gerechtelijk Wetboek;  (...)  ).  Bijgevolg  is 
nietig de voor (lees: vóór) het ontstaan van het geschil aangegane overeenkomst die een 
handelsvertegenwoordiger  en  zijn  werkgever  het  recht  ontneemt  om hun geschil  naar 
keuze  aanhangig  te  maken  bij  één van  de arbeidsrechtbanken  die  met  toepassing van 
artikel  627,  9°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek bevoegd  zijn  tot  kennisneming  van  de 
vordering (...).

6. Aangezien (verweerder), zelfs maar voor een deel - welk deel dit dan ook mag zijn, 
gezien in de totaliteit van de prestaties geleverd voor rekening van (eiseres) - gepresteerd 
heeft binnen het rechtsgebied van de arbeidsgerechten te Brugge (...), was de Arbeids-
rechtbank te Brugge territoriaal bevoegd (...) en was er geen aanleiding om deze zaak naar 
de Arbeidsrechtbank te Luik te versturen. (Verweerder) die als handelsvertegenwoordiger 
in verschillende arrondissementen prestaties levert ter uitvoering van zijn arbeidsovereen-
komst heeft de vrije keuze om zijn werkgever te dagvaarden voor één van deze arrondis-
sementen (...).

7. Het hoger beroep komt dan ook gegrond voor.
8.  Het  Arbeidshof  kan  de  zaak  niet  terugsturen  naar  de  eerste  rechter,  zoals  door 

(verweerder)  gevorderd,  die zich onbevoegd heeft  verklaard,  daar hij  zijn rechtsmacht 
heeft uitgeput. Er werd immers geen onderzoeksmaatregel door de eerste rechter bevolen 
die door dit Arbeidshof zelfs gedeeltelijk werd bevestigd. Het Arbeidshof ziet zich dan 
ook  verplicht  de  zaak  tot  zich  te  trekken,  conform artikel  1068  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, en nodigt de partijen uit stelling te nemen nopens de grond van de zaak, wat zij 
op heden nog niet hebben gedaan.

9. De heropening van de debatten dient dan ook bevolen (artikel 775 van het Gerechte-
lijk Wetboek) teneinde de partijen toe te laten te concluderen nopens de grond van de 
zaak, zowel qua feiten als qua gevorderde bedragen".

Grieven
Ofschoon luidens het eerste lid van artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek in alle 

zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit 
een beslissing alvorens recht te doen, kan luidens het tweede lid van deze wetsbepaling 
tegen een beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld samen 
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met het hoger beroep tegen het eindvonnis.
Luidens artikel  1055 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis alvorens 

recht te doen, of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud 
ten uitvoer gelegd, hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerech-
telijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede lid, werd ingevoegd en voormeld 
artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van deze wetsbepalingen 
een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid, uitgesproken door de rechter 
die zich bevoegd heeft verklaard dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter.

Hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep openstaat tegen het vonnis waarbij de 
geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, en dergelijk hoger beroep slechts 
mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd aange-
wezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

Te dezen stelde de eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Brugge, rechtdoende in 
eerste aanleg, bij vonnis van 23 juni 2003 dat partijen enkel vonnis vroegen inzake de 
betwisting van de territoriale bevoegdheid; de rechtbank oordeelde, om de nader gepreci-
seerde redenen, dat de Arbeidsrechtbank te Luik territoriaal bevoegd was en verwees de 
zaak naar deze rechtbank.

Verweerder  tekende  bij  verzoekschrift,  ingediend  ter  griffie  op 25 september  2003, 
hoger  beroep  aan tegen  deze  beslissing  en  verzocht  het  Arbeidshof  te  Gent,  afdeling 
Brugge, te zeggen voor recht dat de Arbeidsrechtbank te Brugge ratione loci bevoegd is 
om kennis te nemen van het geschil en de zaak te verwijzen naar deze arbeidsrechtbank 
voor behandeling ten gronde.

Aldus tekende verweerder hoger beroep aan tegen een beslissing inzake bevoegdheid 
vóórdat een eindvonnis in de zin van genoemde artikelen 1050 en 1055 van het Gerechte-
lijk wetboek was tussengekomen.

Luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt het hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig 
bij  de  rechter  in  hoger  beroep.  Wanneer  de  appelrechter  echter  niet  wettig  het  hoger 
beroep ontvankelijk  (en gegrond)  verklaart,  kan  hij  evenmin  wettig  "de  zaak tot  zich 
trekken" of kennis nemen van de grond van de zaak ingevolge de devolutieve werking 
van het hoger beroep.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig verweerders hoger beroep ontvankelijk of 
toelaatbaar en gegrond verklaren en, opnieuw wijzende, de zaak tot zich trekken en, voor-
aleer ten gronde recht te doen, ambtshalve de heropening der debatten bevelen teneinde 
partijen toe te laten stelling te nemen over de grond van de zaak en de partijen in de 
mogelijkheid te stellen dienaangaande te concluderen. Het arbeidshof diende de onont-
vankelijkheid  of  niet-toelaatbaarheid  van  verweerders  hoger  beroep,  desnoods  ambts-
halve, weze het na een heropening der debatten, vast te stellen.

Het arbeidshof schendt dienvolgens  de artikelen 1050,  tweede  lid,  en 1055 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 1068, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan in alle 

zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is 
dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis.

Evenwel kan, krachtens artikel 1050, tweede lid, van dit wetboek, tegen een 
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld samen met 
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het hoger beroep tegen een eindvonnis.
2.  Krachtens  artikel  1055 van  dit  wetboek,  kan  tegen  ieder  vonnis  inzake 

bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep 
worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het 
Gerechtelijk  Wetboek,  waarbij  voormeld artikel  1050, tweede lid,  werd  inge-
voegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de 
zin van  deze  wetsbepalingen  een  vonnis  is  inzake  de  ontvankelijkheid  of  de 
gegrondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft verklaard dan 
wel door de als bevoegd aangewezen rechter.

3. Hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het vonnis 
waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dat derge-
lijk hoger  beroep slechts mogelijk  is  nadat  de rechter  die zich bevoegd heeft 
verklaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen 
over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

4. In het beroepen vonnis verklaart de Arbeidsrechtbank te Brugge zich ratione 
loci onbevoegd om van het geschil tussen de partijen kennis te nemen, verwijst 
zij de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Luik en houdt zij de kosten aan.

5.  Door  het  hoger  beroep  tegen  dit  vonnis  dat  enkel  over  de  bevoegdheid 
uitspraak doet, ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest  de artikelen 1050, 
tweede lid, en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek.

6. Het middel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 130

2° KAMER - 7 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.3 - VERPLICHTING 
OM VOORRANG TE VERLENEN - BESTUURDER DIE OP EEN REGELMATIGE MANIER VAN RECHTS KOMT - 
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BEGRIP

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.2 - PLICHT VAN 
VOORZICHTIGHEID - VERPLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN - ONREGELMATIG RIJGEDRAG VAN 
DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER - GEVOLG

1º Een bestuurder komt slechts regelmatig van rechts wanneer hij bij het oprijden van het  
kruispunt  waarop  hij  normaal  voorrang  heeft,  geen  enkele  inbreuk  op  de  bestaande 
regelgeving maakt. (Art. 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement 1975)

2º  Het  onregelmatige  rijgedrag  van  de  voorranghebbende  bestuurder  ontslaat  de 
voorrangplichtige geenszins van zijn verplichting dubbel voorzichtig een kruispunt op te  
rijden1. (Artt. 12.2 en 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement 1975)

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

ARREST

(A.R. P.05.1629.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 27 oktober 2005.
De eisers voeren in een gemeenschappelijk verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het middel in zijn geheel
1. Het toepasselijke artikel 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement bepaalt 

dat elke bestuurder voorrang moet verlenen aan de bestuurder die op een regel-
matige manier van rechts komt, behalve indien hij rijdt op een rotonde gesigna-
leerd door het verkeersbord D5 en waarvan de door hem gevolgde toegangsweg 
voorzien is van het verkeersbord B1 of B5.

2. Anders dan waarvan de onderdelen van het middel uitgaan, betekent "die op 
een regelmatige manier van rechts komt" niet enkel "rijden op een plaats waar 
men mag rijden". 

Een bestuurder komt immers slechts dan regelmatig van rechts wanneer hij bij 
het oprijden van het kruispunt waarop hij normaal voorrang heeft, geen enkele 
inbreuk op de bestaande regelgeving maakt.

In  strijd  met  hetgeen  het  tweede  en  het  derde  onderdeel  van  het  middel 
aanvoeren,  ontslaat  het  onregelmatige  rijgedrag  van  de  voorranghebbende 
bestuurder,  de voorrangplichtige  geenszins  van zijn verplichting dubbel  voor-
zichtig een kruispunt op te rijden. Het staat aan de rechter het rijgedrag van de 
beide bestuurders te beoordelen.

3. Het gehele middel faalt naar recht.

1 Zie Cass., 23 juni 2000, A.R. C.99.0421.F, nr 398.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

7 maart 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
M. Van Den Bosch, Antwerpen en R. Mertens, Antwerpen.

Nr. 131

2° KAMER - 7 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 38 - STRAFBARE ALCOHOLOPNAME EN DRONKENSCHAP - GEBRUIK VAN ANDERE 
STOFFEN DIE DE RIJVAARDIGHEID BEÏNVLOEDEN - HERHALING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
LICHAMELIJK LETSEL - WEGGEBRUIKER - VEROORDELING TEGELIJKERTIJD - BETEKENIS

2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 38 - 
STRAFBARE ALCOHOLOPNAME EN DRONKENSCHAP - GEBRUIK VAN ANDERE STOFFEN DIE DE 
RIJVAARDIGHEID BEÏNVLOEDEN - HERHALING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK 
LETSEL - WEGGEBRUIKER - VEROORDELING TEGELIJKERTIJD

1º en 2° Artikel  38, §2, vijfde en zesde lid,  Wegverkeerswet  dat bepaalt  dat indien de  
rechter  tegelijkertijd  veroordeelt  wegens  een  overtreding  van  artikel  420bis  van  het  
Strafwetboek  en  wegens  een  overtreding  van  de  artikelen  36  of  37bis,  §2,  
Wegverkeerswet, het verval van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een  
periode van tenminste 6 maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van 
het slagen voor de vier examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, §3, eerste lid, 
Wegverkeerswet,  betekent  dat  het  bedoelde  rijverbod  slechts  kan  worden  opgelegd 
indien de rechter wegens de overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt.  
(Art. 420bis, Sw.; Art. 38, §2, vijfde en zesde lid, en §3, eerste lid, Wegverkeerswet)

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN T. S.)

ARREST

(A.R. P.06.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 15 december 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 38, §2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet bepaalt dat indien de 

rechter  tegelijkertijd  veroordeelt  wegens  een  overtreding  van  artikel  420bis 
Strafwetboek  en  wegens  een  overtreding  van  de  artikelen  36  of  37bis,  §2, 
Wegverkeerswet,  het  verval  van het  recht  tot  sturen zal  worden  uitgesproken 
voor een periode van ten minste 6 maanden. Het herstel in het recht tot sturen is 
afhankelijk  van  het  slagen  voor  de vier  examens  en  onderzoeken  bepaald  in 
artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet.

De  in  artikel  38,  §3,  eerste  lid,  Wegverkeerswet  opgesomde  examens  en 
onderzoeken  zijn  een  theoretisch examen,  een praktisch examen,  een  genees-
kundig onderzoek en een psychologisch onderzoek.

2. Voor de toepassing van artikel 38, §2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet 
is dus vereist dat de veroordeling "tegelijkertijd" geschiedt.

Dit betekent dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de 
rechter  wegens de overtreding van artikel  420bis Strafwetboek  en wegens de 
overtreding van de artikelen 36 of 37bis, §2, Wegverkeerswet slechts één straf 
uitspreekt. 

3. De appelrechters veroordelen de verweerster voor de feiten van de telastleg-
gingen A (inbreuk op artikel 420bis Strafwetboek) en B (inbreuk op artikel 8.3, 
lid 2, Wegverkeersreglement) tot één straf. 

Zij  veroordelen  de  verweerster  voor  de  feiten  van  de  telastleggingen  C 
(inbreuk op artikel 34, §2, 1°, Wegverkeerswet dit in staat van herhaling) en D 
(inbreuk op artikel 35 Wegverkeerswet dit in staat van herhaling) eveneens tot 
één straf. Voor die inbreuken veroordelen ze de verweerster tevens tot een verval 
van  het  recht  alle  motorrijtuigen  te  besturen  gedurende  een  termijn  van  3 
maanden.  Het  herstel  van  het  recht  tot  sturen  maken ze  afhankelijk  van  het 
slagen in "een medisch - psychologisch onderzoek".

4. De appelrechters veroordelen de verweerster dus niet tegelijkertijd wegens 
een overtreding van artikel 420bis Strafwetboek en wegens een overtreding van 
de artikelen 36 of 37bis, §2, Wegverkeerswet.

5. Hieruit volgt dat de appelrechters terecht geen toepassing maken van artikel 
38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

7 maart 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
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– Gelijkluidende conclusie van de h.. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 132

2° KAMER - 7 maart 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - ARRESTATIE - VOORWAARDEN - UITLEVERING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

2º UITLEVERING - BETEKENING VAN DE STUKKEN - ARRESTATIE - VOORWAARDEN - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

1º en 2° De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een  
taal welke hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en 
van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden 
met alle omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de  
hoogte  was  van  een  buitenlands  bevel  tot  aanhouding.  (Artt.  5.1.f,  en  5.2,  Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874)

(K.)

ARREST

(A.R. P.06.0316.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep sub I (aktenummer 50) is gericht tegen het arrest (arrest-

nummer 373/06) van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 22 februari 2006. Dit arrest doet uitspraak over eisers verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. 

Het cassatieberoep sub II (aktenummer 51) is gericht tegen het arrest (arrest-
nummer 372/06) van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 22 februari 2006. Dit arrest doet uitspraak over de uitvoerbaarver-
klaring  van  het  buitenlandse  bevel  tot  aanhouding.  Dit  arrest  is  gewezen  op 
verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 6 december 2005.

De eiser voert voor elk cassatieberoep in een memorie telkens twee middelen 
aan. Die beide memories zijn aan dit arrest gehecht.

Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel in de zaak sub I
1. Artikel  5.2 EVRM bepaalt  dat iedere gearresteerde onverwijld en in een 

taal, welke hij verstaat, op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van 
zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.

2. De rechter die over de arrestatie oordeelt, beoordeelt onaantastbaar of deze 
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kennisgeving  werd  verricht.  Hij  kan  hierbij  ook  rekening  houden  met  alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de 
hoogte was van een bepaald buitenlands bevel tot aanhouding.

3. Het middel faalt naar recht.
Tweede middel in de zaak sub I
4. Anders dan het middel aanvoert, konden de appelrechters op grond van de 

feitelijke gegevens die zij onaantastbaar hebben beoordeeld, wettig oordelen dat 
er  geen  sprake  was  van  een  onredelijk  tijdsverloop  sinds  zijn  aanvankelijke 
arrestatie.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel in de zaak sub II
6. Het middel voert aan dat de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 

uitvoerbaarheid  van  een  door  een  vreemde  overheid  uitgevaardigd  bevel  tot 
aanhouding of een gelijkaardige titel, moeten oordelen over het voorbehoud dat 
België heeft gemaakt in artikel 1 Europees Uitleveringsverdrag met betrekking 
tot  de "uitzonderlijk ernstige  gevolgen  die de uitlevering zou kunnen hebben 
voor de opgeëiste persoon in het bijzonder gelet op zijn leeftijd of gezondheid". 
Zij moeten die omstandigheden beoordelen.

7. Het bestreden arrest betrekt eisers leeftijd en gezondheid bij zijn beslissing.
8. Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel in de zaak sub Il
9. Het middel kan om de redenen uiteengezet in de randnummers 4 en 5 niet 

worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten van de beide cassatieberoepen.

7 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer Debruyne –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 133

2° KAMER - 8 maart 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERKEERSONGEVAL - VERZEKERAAR DIE 
IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER IS GESUBROGEERD - RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE 
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VERZEKERAAR VAN DE BESTUURDER DIE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS - GRENZEN

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING VAN 
DE OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET 
GEWOONLIJK VOORKOMT - VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST - 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET GEWOONLIJK VOORKOMT 
- VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE 
- IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEESTERS. AANGESTELDEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET 
GEWOONLIJK VOORKOMT - VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

1º  De  verzekeraar  die  gesubrogeerd  is  in  de  rechten  van  het  slachtoffer  van  een 
verkeersongeval beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de  
burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is; die  
verzekeraar is echter alleen tot schadevergoeding gehouden voor zover zijn verzekerde 
zelf daartoe is gehouden. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º, 3° en 4° De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft  
alleen de werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, B.W., de 
aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit1; de verzekeraar van de burgerlijke  
aansprakelijkheid van de werknemer kan zich, op zijn beurt, op die vrijstelling beroepen 
als verweer tegen de rechtstreekse vordering tegen hem2. (Art. 1384, derde lid, B.W.; Art. 
18, Arbeidsovereenkomstenwet)

(F. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0854.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
F. A., aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid  Entreprises  Freddy  Lodomez  (hierna  genaamd  Lodomez),  is  als  enige 
aansprakelijk gesteld voor het dodelijk ongeval, op 16 juni 1989, waarvan F. T. 

1 Zie Cass., 18 nov. 1981, R.G.A.R., 1982, nr 10459.
2 P.H. DELVAUX, Les immunités civiles créées par la loi sur les accidents du travail, en liaison avec 
l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et les principes régissant le cumul des responsabilités, R.G.A.R., 
1984, nr 10812, inz. p. 8.
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het slachtoffer  was.  Het ongeval  deed zich voor tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van F. A., terwijl hij met een voertuig van zijn werkgever 
reed. Voor F. T. die bij dezelfde werkgever in dienst was, is het ongeval een 
ongeval op de weg naar en van het werk.

Eiseres  vergoedde,  in  haar  hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar 
van het bedrijf Lodomez, de rechthebbenden van F. T., en stelde zich burgerlijke 
partij tegen verweerster, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van F. A. en van zijn werkgever, op grond van een overeenkomst tussen laatstge-
noemde en voormelde verweerster 

III. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in de volgende bewoordingen een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 41, 86, 87, §2, en 89, §5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst;
- de artikelen 3, §1, en 12 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, voornoemd artikel 12 zoals het van 
kracht was op het ogenblik van de burgerlijke partijstelling van eiseres in cassatie;

- de artikelen 7, eerste lid, 8, §1, eerste lid, 46, §1, 5° en 6°, en 47, van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971;

- artikel 6, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van kracht was op het ogenblik van 
het litigieuze ongeval van 16 juni 1989;

- artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en gronden
Het bestreden arrest,
"Met wijziging van het beroepen vonnis,
Zegt  dat  de  burgerlijkepartijstelling  van  de  N.V.  Fortis  AG niet  ontvankelijk  is  in 

zoverre zij is gericht tegen de vrijwillig tussengekomen partij, de N.V. Axa Royale belge;
Ontslaat deze van de in solidum veroordeling tot betaling bij voorraad van 1 Belgische 

frank aan de N.V. Fortis AG;
Veroordeelt de burgerlijke partij N.V. Fortis AG in de kosten van beide instanties, met 

inbegrip van de kosten die het openbaar ministerie heeft gemaakt om de zaak in staat van 
wijzen te brengen voor de rechter in hoger beroep, welke kosten zijn begroot op 92,10 
euro;"

op grond dat
"het niet kan worden betwist dat de vrijstelling van aansprakelijkheid van de bestuurder 

van  het  voertuig,  F.  A.,  in  zijn  hoedanigheid  van  aangestelde,  hemzelf  betreft  en  de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever niet uitsluit; dat de N.V. Fortis AG 
trouwens,  in  principe,  haar  rechtsvordering  rechtstreeks  tegen  de  verzekeraar  van  de 
bestuurder van het voertuig kan instellen;

Dat  aldus,  in  de regel,  het  onderling verband  tussen de artikelen  46 en 47 van  de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het mogelijk maakt dat, wanneer het ongeval 
zich  voordoet  op  de  weg naar  en van  het  werk,  er  overeenkomstig  de  regels  van  de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, tegen de werkgever een rechtsvordering wordt inge-
steld door de arbeidsongevallenverzekeraar die in de rechten van de getroffene of diens 
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rechthebbenden is gesubrogeerd;
Dat, evenwel, wanneer, zoals te dezen, wegens de verzekering die is aangegaan tegen 

arbeidsongevallen, aan de getroffene of aan diens rechthebbenden vergoedingen worden 
uitgekeerd  op  grond  van  de  arbeidsongevallenwet,  de  arbeidsongevallenverzekeraar, 
omdat hij zich van zijn verplichtingen dient te kwijten die uit de verzekeringsovereen-
komst voortvloeien, geen verhaal op de door hem verzekerde werkgever kan uitoefenen 
(raadpl. Cass., 5 februari 1980, A.C., 1979-80, nr. 345);

Dat de wet dit verhaal niet toestaat tegen het ondernemingshoofd dat voor het ongeval 
aansprakelijk is, aangezien eenzelfde persoon, voor eenzelfde verzekeraar en met betrek-
king tot eenzelfde ongeval, niet tegelijkertijd begunstigde en niet betrokken partij kan zijn 
van een verzekering (raadpl. Cass., 14 maart 1974, A.C., 1974, p. 782; Cass., 8 september 
1992, A.C., 1991-1992, nr. 598);

Dat de wet, door de werkgever, die tegen 'accident du travail' bij de N.V. Fortis AG 
verzekerd is, te ontslaan van de verplichting om persoonlijk bij te dragen tot de betaling 
van de forfaitaire vergoedingen die in de arbeidsongevallenwet worden bepaald, de wet 
noodzakelijkerwijze  het  recht  van  de  arbeidsongevallenverzekeraar,  die  zich  ertoe 
verbonden heeft die betaling voor zijn verzekerde te verrichten, om op hem verhaal te 
nemen, beperkt en hem niet toestaat de verzekerde te dwingen tot terugstorting van de 
forfaitaire vergoedingen, die hij krachtens de wet in zijn plaats aan de getroffene of aan 
diens rechthebbenden heeft (raadpl. Cass., 12 juni 1973, A.C., 1973, p. 990);

Dat de werkgever wel degelijk de hoedanigheid heeft van verzekerde vermits hij bij 
gebrek aan verzekering  uiteindelijk de vergoedingen  verschuldigd  blijft,  en het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, dat in de rechten van de getroffene of van diens rechthebbenden 
die het heeft  vergoed is gesubrogeerd,  de uitgekeerde bedragen en kapitalen op de in 
gebreke gebleven werkgever kan verhalen; 

Dat bij  gebrek aan een recht tegen de werkgever,  de  N.V. Fortis  AG evenmin  een 
rechtsvordering kan instellen tegen de verzekeraar van diens burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid;

(...)  dat  dezelfde redenering geldt  voor  de beklaagde,  aangezien de N.V. Fortis AG 
erkent dat hij als werknemer van het bedrijf, de hoedanigheid van verzekerde bezit;"

Grieven
Eerste onderdeel
In haar aanvullende appelconclusie had eiseres het volgende aangevoerd :
"I. Wat de hoedanigheid van verzekerde van A. betreft :
[Verweerster] voert  aan dat A. t.a.v.  [eiseres] niet  de hoedanigheid van derde heeft 

zodat zij, die in de rechten van T. is gesubrogeerd, tegen hem geen rechtsvordering kan 
instellen vermits hij geen derde is.

A. A. is wel degelijk een derde bij het ongeval van T.;
De analyse van [verweerster] is immers gebaseerd op een verwarring over het begrip 

ongeval.
Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet omschrijft het ongeval immers in de volgende 

bewoordingen: 'Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aangezien elk 
ongeval dat een werknemer overkomt (...) en dat een letsel veroorzaakt.'

Daar bij het ongeval van 16 juni 1989 zowel A. als T. werden gewond, zijn er volgens 
de wet van 10 april 1971 twee arbeidsongevallen die volledig losstaan van elkaar en trou-
wens het voorwerp uitmaken van volkomen gescheiden procedures tot schadeloosstelling.

Bijgevolg is A. een derde ten opzichte van het ongeval van de Heer T.
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B. In strijd met wat [verweerster] betoogt, zijn hoe dan ook de bij de artikelen 46 en 47 
van de wet van 10 april 1971 verleende rechten van de getroffene en van [eiseres] om op 
te treden gesubrogeerd, zij vereisen niet [sic] dat het verhaal alleen tegen een aansprake-
lijke 'derde'  is gericht, de bepalingen kennen immers een vorderingsrecht toe 'tegen de 
werkgever of aangestelde wanneer het ongeval zich voordoet op de weg naar en van het 
werk' (art. 46, §1. 5°) 'tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, wanneer het 
ongeval een verkeersongeval betreft' (art. 46, §1, 6°) en 'tegen de voor het arbeidsongeval 
aansprakelijke' (art. 47).

Die  bepalingen  vereisen  niet  dat  de  aansprakelijke  bovendien  de hoedanigheid  van 
derde heeft. Het argument van appellante is dus irrelevant".

Door alleen maar erop te wijzen dat eiseres in cassatie erkent dat de beklaagde A. "als 
werknemer van de onderneming, de hoedanigheid van verzekerde" bezit, antwoordt het 
bestreden arrest niet op dat omstandig verweer en is het bijgevolg niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het staat vast dat het dodelijk ongeval op de weg naar en van het werk, waarvan T.,  

arbeider van de bvba Entreprises Freddy Lodomez, op 16 juni 1989 slachtoffer was, werd 
veroorzaakt door een stuurfout van A., eveneens arbeider in het voormelde bedrijf.

Eiseres  trad in  de hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar  van  die  vennoot-
schap in rechte op na het overlijden van T..

Verweerster  dekte  in  haar  hoedanigheid  van  W.A.M.-verzekeraar  van  de  door  A. 
bestuurde Fiat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van A. Artikel 3 van de BA-polis 
bepaalde immers overeenkomstig het modelcontract dat "dit contract de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van de verzekeringnemer, van de eigenaar, van iedere houder en 
van iedere bestuurder van het hierna omschreven voertuig".

Eiseres, die een verzekeringsonderneming was, kon een rechtsvordering instellen tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke A. (artikel 47 van de wet van 17 april 1971) en kon 
een dergelijke rechtsvordering instellen in haar hoedanigheid van in de rechten van de 
getroffene T. gesubrogeerde verzekeraar (artikelen 41 van de wet van 25 juni 1992 en 46, 
§1, 5° en 6°, van de wet van 17 april 1971).

Als verzekeraar  die gesubrogeerd was in de rechten van de getroffene  T.  beschikte 
eiseres  derhalve  over  een  eigen  recht  tegen  verweerster,  de  BA-verzekeraar  van  de 
aansprakelijke A. (artikel 12 van de wet van 21 november 1989 zoals het van kracht was 
ten tijde van de burgerlijkepartijstelling van eiseres tegen verweerster; artikelen 86 en 87, 
§1, en 89, inzonderheid §5, van de wet van 25 juni 1992 en, zo nodig, artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956).

Zoals het bestreden arrest erkent en zoals artikel 3, §1, van de wet van 21 november 
1989 bepaalt is de ontheffing van de aansprakelijkheid van de bestuurder A. eigen aan die 
bestuurder.

Niettemin beslist het bestreden arrest dat eiseres haar eigen recht niet kan uitoefenen 
tegen de huidige verweerster, verzekeraar van de aansprakelijkheid van de bestuurder A.

Het grondt die beslissing hierop dat eiseres tegen laatstgenoemde geen rechtsvordering 
kon instellen op grond dat zij  erkent  dat hij  "als  werknemer van de onderneming,  de 
hoedanigheid van verzekerde" bezit.

Anders  dan de  werkgever  is  de  werknemer  evenwel  een  derde  ten aanzien van  de 
arbeidsongevallenverzekeraar.

Het verhaal van eiseres tegen de aansprakelijke werknemer A. was dus ontvankelijk net 
zoals dit tegen verweerster, W.A.M.-verzekeraar van A.
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Ook al werden A. en T. beide gewond bij het ongeval van 16 juni 1989, toch betreft het 
hier vanuit het oogpunt van de wet van 10 april 1971 twee ongevallen op de weg naar en 
van het werk die volledig losstaan van elkaar (artikel 7, eerste lid, en 8, §1, eerste en 
tweede lid, van de wet van 10 april 1971), zodat de bestuurder A. die alleen aansprakelijk 
was naar gemeen recht, een derde was ten opzichte van het ongeval op de weg naar en van 
het werk waarvan T. het slachtoffer werd.

Daaruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest waarbij de burgerlijkepartijstel-
ling van eiseres niet ontvankelijk verklaard wordt in zoverre zij tegen verweerster gericht 
is,  niet naar recht verantwoord is (schending van alle in het middel aangegeven bepa-
lingen, andere dan artikel 149 van de Grondwet). 

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie dat "dezelfde 

redenering t.a.v. de beklaagde geldt, aangezien [eiseres] erkent dat hij als werk-
nemer van het bedrijf, de hoedanigheid van verzekerde bezit".

Het onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel:
In haar hoedanigheid van gesubrogeerde in de rechten van de getroffene F. T. 

en van diens rechthebbenden, beschikt eiseres over een rechtstreekse vordering 
tegen verweerster, W.A.M.-verzekeraar van bestuurder F. A. Die verzekeraar is 
echter  alleen  tot  schadevergoeding  gehouden  voor  zover  zijn  verzekerde  zelf 
daartoe is gehouden. 

De vrijstelling die bij artikel  18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten is ingevoerd betreft alleen de werknemer zelf, in die zin 
dat zij,  op grond van artikel  1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, de 
aansprakelijkheid van zijn aansteller niet uitsluit.

De W.A.M.-verzekeraar van de werknemer kan zich, op zijn beurt, op die vrij-
stelling beroepen als verweer tegen de rechtstreekse vordering tegen hem.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de heer Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.
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1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - MEDEDELING VAN 
HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET 
HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - 
OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

2º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - 
MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - 
OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET 
HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN 
VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK 
OM AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUW VERZOEK OM 
AANVULLENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK - PERSOON WAARTEGEN ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD BESTAAN - VERHOOR - VERPLICHTING - VERZUIM VAN DIE VERPLICHTING - STRAF

6º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - ONDERZOEK - PERSOON WAARTEGEN 
ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN - VERHOOR - ONDERZOEKSRECHTER - 
VERPLICHTING - VERZUIM VAN DIE VERPLICHTING - SCHENDING

1º, 2° en 3° Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende  
onderzoekshandelingen,  met  het  oog  op  het  afsluiten  van  het  onderzoek  werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht  
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek  
bevelen of uitvoeren, processen-verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering 
die hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt,  feiten in aanmerking 
nemen  die  niet  bij  de  onderzoeksrechter  waren  aangebracht  of  anderen  naar  de 
rechtbank  verwijzen  dan diegenen die  in  de  vordering  van de onderzoeksrechter  tot  
gerechtelijk onderzoek, staan vermeld1 (Art. 28quater, derde lid, Sv.)

4º Krachtens art. 127, §3, Sv., kan het recht om overeenkomstig art. 61quinquies van het 
voormeld wetboek een aanvullende onderzoekshandeling te eisen, in de regel, slechts  
éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging worden uitgeoefend;  
die  regel  geldt  alleen  niet  wanneer  het  openbaar  ministerie,  nadat  de  aanvullende 
onderzoeksopdrachten zijn  uitgevoerd,  zijn  vordering  moet  wijzigen of  aanvullen2.(Art. 
127, §3, Sv.)

5º en 6° De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht  
verzuimt  om  elke  persoon  te  verhoren  tegen  wie  ernstige  aanwijzingen  van  schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht  
van  verdediging3.  (Art.  61bis,  Sv.;  Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

1 Zie Cass., 22 okt.  2003, A.R. P.03.1150.F, nr 521; Henri-D. BOSLY en Damien VANDERMEERSCH, 
Droit de la procédure pénale, 4de uitg., Die Keure, 2005, p. 790 en 791.
2 Zie Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr 621 en 13 okt. 2004, A.R. P.04.1120.F, nr 480.
3 Zie Cass., 2 okt. 2002, A.R. P.02.0996.F, nr 503.
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
In zoverre het middel aanvoert dat de onderzoeksrechter op de terechtzitting 

van de  raadkamer  verslag  heeft  uitgebracht  zonder kennis  te  hebben  van het 
volledige dossier, vereist dit een onderzoek van feitelijke gegevens waarvoor het 
Hof niet bevoegd is.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling door de appel-

rechters van de gegevens van de zaak, is het eveneens niet ontvankelijk.
Artikel 28quater, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 

het opsporingsrecht en de opsporingsplicht van de procureur des Konings blijven 
bestaan nadat de strafvordering is ingesteld, maar evenwel ophouden te bestaan 
voor de feiten waarvan de onderzoeksrechter is gevat voor zover het opsporings-
onderzoek zijn prerogatieven bewust zou aantasten, onverminderd de vordering 
bepaald in artikel 28septies, eerste lid, van voormeld wetboek en voor zover de 
met  de  zaak  belaste  onderzoeksrechter  niet  beslist  het  gehele  onderzoek  zelf 
voort te zetten.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het hier één van de twee 
hierboven bedoelde uitzonderingen betreft.

Na  te  hebben  herinnerd  aan  de  bewoordingen  van  het  voormelde  artikel 
28quater,  zegt het bestreden arrest  "dat  het openbaar  ministerie niettemin zijn 
opsporingsbevoegdheid in elk stadium van de rechtspleging bewaart, zodat het 
altijd bijkomend of aanvullend onderzoek kan bevelen of uitvoeren; dat het aldus 
naar de waarheid kan blijven zoeken zolang de strafvordering niet is vervallen; 
dat proces-verbaal nr. 261076/03 van 29 december 2003 en nr. 211614/04 van 27 
mei 2004 [...], naast nr. 207868/04 van 7 april 2004 [...], alle na datum van 5 
december 2001 zijn opgesteld, waarop het dossier opnieuw voor verder gevolg 
aan de procureur des Konings werd overgezonden, nadat de onderzoeksrechter 
Claise [...] die toen met het dossier was belast de aanvullende onderzoeksverrich-
tingen had verricht; dat hierin al effectief op 8 december 1998 een beschikking 
tot mededeling was genomen, door de onderzoeksrechter F. Roggen, waarbij de 
voormelde magistraat  toen oordeelde dat  het onderzoek volledig was; [...]  dat 
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aangezien [de procureur des Konings] meester is over de strafvordering, hij in 
zijn eindvordering nieuwe feiten in aanmerking kan nemen of nieuwe feiten aan 
het dossier kan toevoegen alsook anderen dan diegenen die in de vordering tot 
gerechtelijk  onderzoek  staan  vermeld  als  beklaagde  naar  de  rechtbank  kan 
verwijzen; dat overigens de voormelde handelingen geenszins de prerogatieven 
van de onderzoeksrechter hebben aangetast; dat de aldus verkregen inlichtingen 
volledig te goeder trouw zijn verkregen".

Op grond van die vermeldingen en van deze die in de vordering van het open-
baar ministerie op de bladzijden 12 en 13, punt b, staan vermeld en die het arrest 
overneemt, beslissen de appelrechters naar recht dat er geen grond was om de 
voormelde processen-verbaal uit het strafdossier te verwijderen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest te beslissen dat het feit dat eiser het strafdossier 

niet  heeft  kunnen  inzien  en  niet  om eventuele  bijkomende  onderzoekshande-
lingen heeft kunnen verzoeken na de neerlegging van stukken door het openbaar 
ministerie, artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering niet schendt.

Krachtens dit artikel, kan het recht om een aanvullende onderzoekshandeling 
te vorderen overeenkomstig artikel  61quinquies van voormeld wetboek, in de 
regel slechts éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging 
worden uitgeoefend.

Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
oordeelt  het  arrest  dat  na  tenuitvoerlegging  van  de  aanvullende  onderzoeks-
handelingen, "de terugkeer naar de eerste fase van van het [voormelde] artikel 
127 alleen geldt wanneer de procureur des Konings zijn aanvankelijke eindvor-
dering moet vervangen of aanvullen voor de personen waartegen de strafvorde-
ring is ingesteld"; "dat [dit] hier niet het geval is".

Met die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
In  zoverre  het  onderdeel  de  schending  van  artikel  149  van  de  Grondwet 

aanvoert, dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de regeling van de rechtspleging, faalt het naar recht.

In zoverre het onderdeel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waar-
voor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Met de redenen van punt 4 van bladzijde vijf, beantwoordt het arrest, dat zich 
niet beperkt tot "de vaststelling dat het niet verhoren van eiser door de onder-
zoeksrechter op zichzelf geen miskenning van het recht van verdediging is", de 
in het middel opgenomen conclusie.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige heeft de wetgever geen sanctie bepaald voor het niet naleven 

door de onderzoeksrechter  van zijn verplichting om elkeen te verhoren waar-
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tegen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Daarenboven is een dergelijke 
tekortkoming op zichzelf geen miskenning van het recht van verdediging.

Het arrest  vermeldt "dat dit evenmin een recht  van de inverdenkinggestelde 
uitmaakt; dat dit zeker geldt aangezien [eiser] meer dan eens door de politiedien-
sten werd verhoord [en] hij nog steeds niet kan aantonen in welke mate het feit 
dat hij niet door de onderzoeksrechter is gehoord een zulkdanige miskenning van 
het recht  van verdediging zou inhouden, dat hij geen eerlijk proces  meer zou 
kunnen hebben".

Door die vermeldingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de heer Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. D. Coenen, Brussel.

Nr. 135

2° KAMER - 8 maart 2006

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 7 - NATIONAAL RECHT - WET - BEGRIP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - NATIONAAL RECHT - WET - BEGRIP

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL 29, 
§1, DERDE LID, WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDINGEN - 
CATEGORIEËN - WETTIGHEID - BEGRIP

4º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID, 
WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDING - CATEGORIEËN - 
WETTIGHEID - BEGRIP

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 14 - NON-DISCRIMINATIE - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID, WEGVERKEERSWET - 
ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDING - CATEGORIEËN

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 29 - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID - OVERTREDING - CATEGORIEËN - NON-
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DISCRIMINATIE

1º  en  2°  In  de  zin  van  art.  7  van  het  Verdrag  volgens  welk  niemand  mag  worden 
veroordeeld  wegens een handelen  of  nalaten,  dat  ten tijde dat  het  geschiedde geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht  
niet uitsluitend gelijk met de wet.

3º en 4° Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor  
diegenen waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is,  mogelijk  is om op grond 
ervan de straf te kennen waaraan zij zich blootstellen1,  ook al heeft de wetgever zich 
ertoe  beperkt  de  straffen  vast  te  leggen per categorie  van misdrijf  en  de  Koning de  
bevoegdheid heeft verleend om, zoals te dezen, de kwalificaties te bepalen die met die  
verschillende categorieën overeenkomen.

5º en 6° De bepalingen van de artt. 29, §1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec.  
2003  voorzien  in  geen  verschillende  behandeling  van  de  rechtzoekenden.  (Art.  29, 
Wegverkeerswet; Art. 2, K.B. 22 dec. 2003)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1556.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 26 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Eupen in hoger beroep is gewezen. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Eiser werd vervolgd voor de Politierechtbank te Eupen, met name om op 24 

april 2004 in de hoedanigheid van bestuurder op de openbare weg niet in alle 
omstandigheden te hebben kunnen stoppen vóór een hindernis die kan worden 
voorzien  (artikel  10.1.3°  van  het  Koninklijk  besluit  van  1  december  1975). 
Wegens dit misdrijf, dat een zware overtreding van de eerste graad is, werd hij 
veroordeeld  tot  een  geldboete  van 70 euro,  verhoogd  met  45 opdeciemen en 
gebracht op 385 euro.

Die straf werd door het bestreden vonnis bevestigd. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Het middel verwijt de appelrechters dat zij eiser hebben veroordeeld wegens 

overtreding van artikel 10.1.3° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het voert aan 
dat  het  bestreden  vonnis,  aangezien  de  straf  niet  door  de  wet  is  gesteld,  het 
beginsel  van de wettigheid van de straf miskent zoals dit in artikel 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-

1 Zie Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0358.N, nr 324. 
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heden  is  bepaald,  alsook  dat  van  het  verbod  op  discriminatie,  vastgelegd  in 
artikel 14 van dat verdrag.

Met toepassing van artikel 29, § 1, derde lid, van de wetten betreffende de 
politie  over  het  wegverkeer,  worden de speciaal  door de Koning als  zodanig 
aangewezen  zware  overtredingen  van  de  eerste  graad,  bij  in  de  Ministerraad 
overlegd besluit, bestraft met een geldboete van 50 tot 250 euro.

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van 
de  zware  overtredingen  per  graad  van  de  algemene  reglementen  genomen  in 
uitvoering van de voormelde wet, bepaalt dat de feiten die in artikel 10 van het 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 zijn omschreven, een zware overtreding 
van de eerste graad uitmaken.

Naar  luid  van  artikel  7  van  het  voormelde  verdrag  mag  niemand  worden 
veroordeeld wegens een handelen of  nalaten,  dat  ten tijde dat  het  geschiedde 
geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte.

In de zin van die bepaling staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk met 
de wet.

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor 
diegenen waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op 
grond ervan de straf  te  kennen waaraan  zij  zich blootstellen,  ook al  heeft  de 
wetgever zich ertoe beperkt de straffen vast te leggen per categorie van misdrijf 
en heeft hij de Koning de bevoegdheid verleend om, zoals te dezen, de kwalifica-
ties te bepalen die met die verschillende categorieën overeenkomen.

Naar luid van artikel 14 van dat verdrag moet het genot van de rechten en vrij-
heden die in dit  Verdrag zijn vermeld,  worden  verzekerd  zonder enig onder-
scheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke 
of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Te dezen voorzien de bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, van de 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer en 2 van het Koninklijk besluit 
van  22  december  2003,  in  geen  verschillende  behandeling  van  de  rechtzoe-
kenden waarop zij van toepassing zijn.

De verschillende behandeling tussen deze rechtzoekenden, waaraan een straf 
wordt opgelegd die bij Koninklijk besluit is bepaald, en diegenen waaraan een 
straf wordt opgelegd die uitsluitend bij wet is bepaald, levert geen discriminatie 
op zoals bedoeld in het voormelde artikel 14 van het Verdrag.

Het middel faalt bijgevolg naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 
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8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Genicot, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Barth, Eupen.

Nr. 136

2° KAMER - 8 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN ARREST - OPENBAAR MINISTERIE - GEBREK AAN BETEKENING - GEVOLGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º OPENBAAR MINISTERIE - CASSATIEBEROEP - BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST - GEBREK 
AAN BETEKENING - GEVOLGEN - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan 
geen cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn 
beschikt om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid, Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, dat op 26 december 2005 

op de griffie van het voormelde hof is ontvangen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden arrest verklaart de telastleggingen bewezen, beveelt ten gunste 

van verweerder de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende 
twee jaar, legt hem op vijfentwintig euro schadevergoeding te betalen en veroor-
deelt hem in de kosten van de strafvordering.

Het  hof  van beroep  heeft  ten aanzien van verweerder  bij  verstek uitspraak 
gedaan. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het arrest hem werd 
betekend.

Krachtens artikel 413, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan het 
openbaar  ministerie  geen  cassatieberoep  instellen  zolang  de  versteklatende 
beklaagde nog over de gewone verzetstermijn beschikt.

Het cassatieberoep dat op 14 december 2005 is ingesteld,  dus vooraleer die 
termijn is verstreken, is niet ontvankelijk.
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Het Hof vermag geen acht te slaan op het verzoekschrift dat door eiser is neer-
gelegd en dat geen verband houdt met de niet-ontvankelijkheid van diens cassa-
tieberoep.

Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer de Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Genicot, advocaat-gene-
raal.

Nr. 137

2° KAMER - 8 maart 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - HUISZOEKING - NIET VOOR HET 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS - PERSONEN DIE HET WERKELIJK GENOT HEBBEN VAN DE PLAATS - 
MEDEBEWONERS - TOESTEMMING - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - NIET VOOR HET PUBLIEK 
TOEGANKELIJKE PLAATS - PERSONEN DIE HET WERKELIJK GENOT HEBBEN VAN DE PLAATS - 
MEDEBEWONERS - TOESTEMMING - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL ZONDER BELANG - 
ONTVANKELIJKHEID - HUISZOEKING - TOESTEMMING - PROCES-VERBAAL - REGELMATIGHEID

1º en 2° Wanneer,  in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het 
ogenblik  van  de  huiszoeking,  zijn  toestemming  niet  kan  verlenen,  volstaat  de 
toestemming van één van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot  
had over een gedeelte van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking  
heeft ingestemd1.

3º Een middel heeft geen weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing, is zonder  
belang  en  bijgevolg  niet  ontvankelijk,  wanneer  eiser,  die  de  regelmatigheid  van  de 
huiszoeking  betwist,  het  bestreden arrest  verwijt  de  wettelijke  bewijswaarde  van een 
proces-verbaal  te  miskennen  dat  na  afloop  van  die  huiszoeking  werd  opgemaakt,  
ofschoon  de  waarde  die  aan  het  voormelde  proces-verbaal  wordt  toegekend  geen 
gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de huiszoeking die met de schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de medebewoner van de eiser werd toegestaan2.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0226.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 1 februari  2006 gewezen 

1 Zie concl. in Pas.
2 Ibid.
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door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Eiser, die de regelmatigheid van de huiszoeking betwist die in zijn verblijf-

plaats werd verricht, verwijt het arrest te oordelen dat het proces-verbaal dat de 
politieambtenaren  na  afloop  van  die  huiszoeking  hebben  opgemaakt  bewijs-
kracht heeft zolang het niet van valsheid is beticht.

Met toepassing van de artikelen 1, tweede lid, 3°, en 1bis, van de Wet van 7 
juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize 
of huiszoeking mag worden verricht, mag een dergelijke zoeking plaatsvinden 
met  een  schriftelijke  en  voorafgaande  toestemming  van  de  persoon  die  het 
werkelijk genot heeft van de plaats.

Zonder dat het op dit punt wordt bekritiseerd, stelt het arrest vast dat de huis-
zoeking in de verblijfplaats van de persoon die met eiser samenwoonde van de 
schriftelijke en voorafgaande toestemming van die persoon werd voorafgegaan. 
De waarde die aan het proces-verbaal  wordt toegekend dat na afloop van die 
huiszoeking werd opgesteld heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid ervan.

In  de  veronderstelling  dat  het  middel  gegrond  is,  heeft  het  bijgevolg  geen 
weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing.

Aangezien het middel geen belang heeft, is het niet ontvankelijk.
Over het tweede middel :
Het middel verwijt het arrest dat het de huiszoeking in de verblijfplaats van 

eiser als regelmatig beschouwt, ofschoon hij, toen hij aldaar verscheen nadat een 
medebewoonster met de huiszoeking had ingestemd, de speurders hem niet om 
toestemming hebben verzocht om de naspeuringen verder te zetten.

Wanneer in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner op het 
ogenblik  van  de huiszoeking zijn  toestemming niet  kan verlenen,  volstaat  de 
toestemming  van  één  van  hen.  Immers  volgt  noch  uit  artikel  15  van  de 
Grondwet, noch uit artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden noch uit artikel 1bis van de Wet van 
7 juni 1969, dat de toestemming vereist is van een medebewoner die later ter 
plaatse komt om met de huiszoeking door te gaan.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Het arrest stelt vast dat de huiszoeking reeds bezig was op het ogenblik dat 

eiser eraan kwam en dat niet bleek dat die het uitsluitend genot had over een 
gedeelte van de woning die hij met een medebewoonster deelde die met de huis-
zoeking heeft ingestemd.

Hieruit volgt dat de appelrechters zonder één van de voormelde bepalingen te 
schenden hun beslissing naar recht verantwoorden.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de heer  Genicot, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Coupat, Brussel en S. Mary, Brussel.

Nr. 138

2° KAMER - 8 maart 2006

1º UITLEVERING - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - TOEPASSING

3º UITLEVERING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5 - 
ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - TOEZICHT VAN DE RECHTER - 
GRENZEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN 
- TOEZICHT VAN DE RECHTER - GRENZEN

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS - ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE 
TERMIJN - TOEZICHT - GRENZEN

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - 
TOEZICHT - GRENZEN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - 
TOEZICHT - GRENZEN

1º  en  2°  Art.  5.3  E.V.R.M.  is  niet  van  toepassing  op  de  persoon  waartegen  een 
uitleveringsprocedure  loopt  en  wiens  vrijheidsberoving  in  overeenstemming  met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 

3º,4°,5°,6° en 7° De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis  
moeten alleen toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 
5.3  van  het  Verdrag  is  gewaarborgd,  voor  de  voorlopige  hechtenis  die  op  Belgisch 
grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond.

(X.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. P.06.0341.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter  te  Brussel  heeft  op  5  november  2002  een  bevel  tot 

aanhouding bij  verstek  uitgevaardigd  tegen  eiser  wegens  moord,  als dader  of 
mededader.

De inverdenkinggestelde werd bij arrest van 19 november 2003 van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, naar het Hof van 
Assisen  van  het  bestuurlijk  arrondissement  Brussel-Hoofdstad  verwezen.  Dat 
arrest beval de gevangenneming van de voortvluchtige.

Eiser die op 6 maart 2004 in Italië is aangehouden werd op 14 juli 2005 aan 
België  uitgeleverd  en  de dag daarop  in  de  gevangenis  van Vorst  opgesloten. 
Ondertussen was hij wegens de tegen hem ingebrachte beschuldiging bij verstek 
tot levenslange opsluiting veroordeeld bij arrest van het hof van assisen van 19 
maart 2004.

Eiser tekent bij verklaring op de griffie van de gevangenis van 16 augustus 
2005 verzet aan. Bij arrest van 17 februari 2006 heeft het hof van assisen het 
verzet  ontvankelijk verklaard,  heeft  het de veroordeling ongedaan gemaakt  en 
het onderzoek van de zaak naar een latere sessie verdaagd opdat hierover over-
eenkomstig de artikelen 310 tot  380 van het  Wetboek van strafvordering zou 
worden geoordeeld.

Eiser heeft op 20 februari 2006 een verzoekschrift tot voorlopige invrijheid-
stelling ingesteld op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel.

Het  bestreden  arrest  verklaart  dit  verzoekschrift  ontvankelijk  doch  niet 
gegrond  en  zegt  dat  er  geen  reden  is  om  de  invrijheidstelling  van  eiser  te 
bevelen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over  het  ambtshalve  middel,  schending  van  artikel  5.3  van  het  Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrij-
heden:

Artikel 5.3 van het Verdrag is niet van toepassing op de persoon waartegen 
een uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming 
met paragraaf  1,  f,  van dit  artikel  is.  Bovendien moeten de Belgische onder-
zoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis, alleen toezicht 
uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij voormeld artikel is 
gewaarborgd  voor  de  voorlopige  hechtenis  die  op  Belgisch  grondgebied  is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond.
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In zijn verzoek tot invrijheidstelling heeft eiser de overschrijding van de rede-
lijke termijn afgeleid uit de omstandigheid dat hij "zeven maanden" heeft moeten 
wachten vooraleer het hof van assisen over zijn verzet uitspraak deed.

Het bestreden arrest vermeldt dat "de redelijke termijn geenszins overschreden 
is" en verantwoordt  die beslissing met als enige grond dat  "de vertraging die 
wordt aangevoerd grotendeels te wijten [is] aan verzoeker die zich tegen zijn 
uitlevering door Italië heeft verzet". 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft  dus  toezicht  uitgeoefend  op de 
redelijke termijn in het licht van de duur van een uitleveringsprocedure met het 
buitenland, ofschoon dit toezicht haar niet toekwam. Daarentegen heeft ze niet 
geverifieerd, ofschoon zij dit moest onderzoeken, of de hechtenis die op Belgisch 
grondgebied is ondergaan al dan niet de grens overschreed die bij artikel 5.3 van 
het Verdrag is bepaald.

Het arrest is niet naar recht verantwoord.
Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door eiser wordt aange-

voerd,  aangezien  de  vernietiging  die  hierna  moet  worden  uitgesproken  niet 
voortvloeit uit de schending van de bepalingen die het aanvoert.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer de Codt – Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. D. Paci, Brussel en C. Couquelet, Brussel.

Nr. 139

1° KAMER - 9 maart 2006

REGISTRATIE (RECHT VAN) - VRIJSTELLINGEN - INBRENG VAN DE UNIVERSALITEIT DER 
GOEDEREN IN VENNOOTSCHAPPEN - VRIJSTELLING VAN ARTIKEL 117, §1 W. REG. - 
DRAAGWIJDTE

De vrijstelling waarin art. 117, §1, eerste lid, W. Reg. voorziet in geval van inbreng van de  
universaliteit  der goederen bij  wijze van fusie,  splitsing of  anderszins in één of meer  
nieuwe  of  bestaande  vennootschappen,  is  ook  van  toepassing  op  de  inbreng  van  
onroerende goederen, en is ook toepasselijk wanneer de inbreng niet gepaard gaat met  
uitgifte van aandelen. (Artt. 115, 115bis en 117, §1, W.Reg.)
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. ALU-BEK nv)

ARREST

(A.R. C.04.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis, 117, §1, en 129 van het wetboek der registratie-, hypotheek- 

en griffierechten (hierna W. Reg);
- onterechte toepassing van artikel  676, 1°,  van het Wetboek van Vennootschappen, 

ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999 (hierna W. Venn.);
- voor zoveel als nodig, artikel 1 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij 

de wet van 7 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  bevestigt  het  vonnis  van  de eerste rechter,  behoudens waar  de interesten 

werden toegekend vanaf 26 februari 1997, en verwijst eiser tot betaling van vier vijfden 
van de kosten van hoger beroep.

Het vonnis van de eerste rechter "verklaart de vordering van (verweerster), zoals uitge-
breid, ontvankelijk en gegrond; veroordeelt (eiser) tot betaling aan (verweerster) van de 
som van  30.763,59  euro,  meer  de  moratoire  interesten vanaf  26 februari  1997 en de 
gerechtelijke interesten; veroordeelt (eiser) tot de kosten van het geding.

De uitspraak van het hof van beroep is gesteund op de volgende motieven:
"Krachtens  art.  676,  1°,  W.  Venn.  wordt  een  rechtshandeling  waarbij  het  gehele 

vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als 
gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds 
houdster is van al hun aandelen, gelijkgesteld met een fusie door overneming.

Door deze wettelijke bepaling moet geacht worden dat deze vorm van overname beant-
woordt aan hetgeen in art.  671 W. Venn. is bepaald en dat er dus een daadwerkelijke 
inbreng is gebeurd. Ingevolge de gelijkstelling met de fusie heeft de wetgever bedoeld dat 
aan de overname zoals beschreven in art. 676 W. Venn. dezelfde rechtsgevolgen worden 
gehecht als aan de fusie "tenzij anders bij wet bepaald". (Eiser) toont niet aan dat inzake 
registratierechten een verschillende behandeling is voorzien tussen de fusie in eigenlijke 
zin en de overname zoals in art. 676 W. Venn. omschreven.

Het is dan ook onterecht dat (eiser) verwijst naar hetgeen zich in feite voordoet: niet 
ingevolge de feiten heeft de geruisloze fusie een inbreng tot gevolg maar ingevolge de wil 
van de wetgever die de overname, beschreven in art. 676 W. Venn., als een fusie heeft 
willen doen behandelen.

De interpretatie die (eiser) voorstaat doet dan ook afbreuk aan de door de wet bedoelde 
gelijkschakeling  van  art.  676  W.  Venn.  De  "verwerving"  van  het  onroerend  goed  in 
kwestie  is  ingevolge  genoemde  wetsbepaling  (die  in  feite  een  fictie  inhoudt)  te 
beschouwen als een inbreng bij fusie waarop de vrijstelling van art. 117 W. Reg. toepas-
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selijk is.
De eerste rechter heeft dan ook terecht besloten dat geen registratierechten verschul-

digd waren
Grieven
In toepassing van artikel 129, W. Reg., wordt de verkrijging, met uitzondering van de 

inbreng  door  de  vennoot  van  (onder  meer)  een  besloten  vennootschap  met  beperkte 
aansprakelijkheid,  van in België gelegen onroerende goederen van deze vennootschap, 
onderworpen aan het proportioneel recht vastgesteld voor verkoop. De verder in dit artikel 
omschreven uitzondering is terzake niet relevant.

In  het  arrest  wordt  vastgesteld  dat  verweerster  deelgenoot  was  in  de  opgeslorpte 
vennootschap, en wel 100 pct. van de aandelen ervan bezat.

Deze heffing is onafhankelijk van de toepassing van artikel 115 en 115bis, W. Reg.
De  bepaling  van  artikel  117,  §1,  W.  Reg.,  verleent  een  vrijstelling  van  het  recht 

omschreven in artikel 115, W. Reg., maar kan niet toegepast worden op de heffing voor-
geschreven in artikel 129 W. Reg. Artikel 117, §1, W. Reg. houdt een vrijstelling van het 
evenredig  inbrengrecht  in,  op  de  inbreng  van  de  universaliteit  der  goederen  van  een 
vennootschap, in de aangeduide context, terwijl de akte waarop de bestreden heffing werd 
toegepast (door de bodemrechter aangeduid als "geruisloze fusie") geen inbreng vaststelt. 
De in artikel  129 opgelegde heffing is integendeel verschuldigd op de verkrijging van 
onroerende goederen anders dan door inbreng.

Er kan slechts sprake zijn van inbreng wanneer de verrichting onder meer leidt tot een 
vermeerdering  van  het  vennootschappelijk  kapitaal  bij  de  overnemende  vennootschap 
tegen toekenning van effecten die rechten in het vennootschappelijk kapitaal  vertegen-
woordigen. De verrichting moet het economisch potentieel van de begunstigde vennoot-
schap versterken.

Een fusie door overneming van een vennootschap door een andere die reeds 100 pct. 
van het kapitaal van eerstgenoemde vennootschap bezit, leidt tot geen enkele vermeerde-
ring  van  het  vennootschappelijk  kapitaal  van  laatstgenoemde  vennootschap.  Er  wordt 
enkel  een element  dat  voorkomt  op het  actief  van  de overnemende  vennootschap  (de 
aandelen  in  de  overgenomen  vennootschap)  vervangen  door  een  ander  element  (het 
volledig  patrimonium  van  de  overgenomen  vennootschap).  Bovendien  ontbreekt  de 
toekenning van representatieve maatschappelijke rechten. Bij een met een fusie door over-
neming gelijkgestelde verrichting vindt er bij gevolg geen inbreng plaats.

De  bemerking  van  de  appelrechters,  dat  artikel  676  W.  Venn.  "in  feite  een  fictie 
inhoudt", moet genuanceerd worden.

Dit  artikel  beoogt  de  in  de  daaropvolgende  bepalingen  opgenomen  reglementatie 
toepasselijk te maken op een aantal verrichtingen die in de enge strikte betekenis van het 
woord geen fusies zouden zijn. In die reglementatie wordt de toepassing van deze regeling 
behandeld in geval van faillissement,  alsook de gevolgen ervan met betrekking tot het 
tenietgaan  van  de  rechtspersoonlijkheid,  de  tegenstelbaarheid  tegenover  derden  en  de 
problemen van aansprakelijkheid. De toepassing van het geheel van die regelingen wordt 
bevestigd voor de zogenaamde "geruisloze fusie" zoals in de akte die tot het onderhavig 
geschil aanleiding geeft. Dit alles blijft in de logica van het stelsel: deze akten resulteren 
wel in een "samensmelting" van twee rechtspersonen.

De krachtens artikel 115 en volgende opgelegde registratierechten worden niet geheven 
op grond van een wijziging in de structuur van de betrokken rechtspersonen, maar op 
grond van een inbreng. Hier komt de regeling waarvan het toepassingsgebied door artikel 
676 W. Venn. wordt uitgebreid niet meer in aanmerking. Regelingen met betrekking tot 
tegenstelbaarheid en aansprakelijkheid hebben met het al dan niet bestaan van een inbreng 
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geen uitstaans. De bemerking, dat ten deze artikel 676 "in feite een fictie inhoudt", lijkt 
niet aannemelijk. Een fictie van "inbreng" als er niets aan het maatschappelijk vermogen 
wordt toegevoegd,  heeft  geen concrete betekenis.  Bij ontbreken van een uitdrukkelijke 
wettelijke bepaling kan dus niet aangenomen worden dat artikel 676 W. Venn. "door een 
fictie" de "geruisloze fusie" zoals ten deze gerealiseerd, met een inbreng van maatschap-
pelijk vermogen zou gelijkstellen.

Een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1°, 
W. Venn. kan derhalve bij afwezigheid van inbreng niet onder de toepassing van de arti-
kelen 115, 115bis en 117, §1, W. Reg. vallen.

De appelrechter miskent het begrip inbreng en maakt, door te stellen dat inzake regi-
stratierechten een verschillende behandeling tussen de fusie in eigenlijke zin en de over-
name zoals in artikel 676 W. Venn. omschreven niet is voorzien, een onjuiste toepassing 
van artikel 117, §1, W.Reg.

Besluit
Het arrest oordeelt ten onrechte dat op de rechtshandeling, die in de besproken akte van 

30 oktober 1995 geakteerd wordt, de door artikel 117 Wb. Reg. omschreven vrijstelling 
dient toegepast te worden, en dat daardoor de rechten zoals omschreven in de artikelen 
115, 115bis en 129 Wb. Reg. niet verschuldigd zijn, en maakt daartoe ten onrechte toepas-
sing op deze akte van artikel 676, 1°, W. Venn. (schending van al de in de aanhef van het 
middel aangeduide wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en grif-

fierechten (hierna te noemen: W. Reg.), wordt de inbreng van roerende goederen 
in burgerlijke of handelsvennootschappen aan een registratierecht onderworpen 
van 0,5 pct.

Artikel  115bis W. Reg. bepaalt  dat  de inbreng van onroerende goederen in 
burgerlijke  of  handelsvennootschappen  aan  een  registratierecht  wordt  onder-
worpen van 0,5 pct.

Artikel  117,  §1,  eerste  lid,  van  dat  wetboek  bepaalt  dat  het  in  artikel  115 
bepaalde recht niet verschuldigd is in geval van inbreng van de universaliteit der 
goederen bij wijze van fusie, splitsing of anderszins in een of meer nieuwe of 
bestaande vennootschappen.

2.  Uit die bepalingen volgt  dat  niettegenstaande de voornoemde vrijstelling 
van artikel 117, §1, eerste lid, W. Reg., niet uitdrukkelijk verwijst naar artikel 
115bis, die vrijstelling nochtans ook van toepassing is op de inbreng van onroe-
rende goederen.

Uit het begrip universaliteit der goederen volgt immers dat dit ook de onroe-
rende goederen omvat.

3. Artikel 117, §1, W. Reg. is, luidens de bepalingen van dit artikel, en het 
gebruik  van het  woord  "anderszins"  niet  uitsluitend  toepasselijk  op een  fusie 
door overneming waarbij een inbreng van een algemeenheid van goederen in de 
overnemende vennootschap gebeurt tegen uitgifte van nieuwe aandelen maar ook 
op de fusies die hiermede door de wetgever worden gelijkgesteld en die dezelfde 
rechtsgevolgen hebben.
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Krachtens artikel 174/24 Vennootschappenwet, wordt met fusie door overne-
ming gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een of 
meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening overgaat  op een andere vennootschap die reeds 
houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in 
de algemene vergadering is verbonden.

De vrijstelling van artikel 117, §1, W. Reg. is aldus ook toepasselijk wanneer 
de inbreng niet gepaard gaat met uitgifte van aandelen.

4. Het arrest dat oordeelt dat de vrijstelling van artikel 117 W. Reg. te dezen 
toepasselijk was, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de heer Dirix –  Andersluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 140

1° KAMER - 9 maart 2006

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - BEGRIP

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - PROCES-VERBAAL - B.T.W.-
SCHULD - BETWISTING - DWANGBEVEL - VERPLICHTING - GEVOLGEN

1º  Inzake de belasting  over  de  toegevoegde  waarde  is  het  dwangbevel  enerzijds  een 
taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en 
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds een akte die  
geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld1. (Art. 85, 
§1 en 2, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)

2º In de gevallen waarin de belastingplichtige de BTW-schuld, vastgesteld in een door de  
taxatieambtenaar opgesteld proces-verbaal, gedurende de administratieve fase van het  
geschil  blijft  betwisten,  is  het  bestuur  verplicht  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen  tot  
invordering  van  deze  schuld;  dit  stelt  de  belastingplichtige  in  de  gelegenheid  deze  
betwisting  door  de  rechter  te  laten  beslechten  door  verzet  aan te  tekenen tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel. (Artt. 85, §§ 1 en 2, en 89, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. SPANO nv)

ARREST

1 Het  Hof  formuleerde  dezelfde  rechtsregel  in  Cass.,  9  maart  2006,  A.R.  nr  C.04.0313.N, 
www.cass.be, waarvan er andere regel het voorwerp uitmaakt van een andere samenvatting als deze 
hierboven sub 2°.
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(A.R. C.04.0284.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 83, tweede lid, en 85, §1 en §2, 1°, van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde (hierna Wb. BTW), zoals van toepassing na de wijziging bij 
artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980;

- artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van 
toepassing na de wijziging bij artikel 71 van de wet van 8 augustus 1980;

-  artikel  8/1,  §3,  van  het koninklijk  besluit  nr.  4  van  29 december  1969,  zoals  het 
bestond vóór de wijziging bij K.B. van 14 april 1993;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1234, 1235, lid 1, 1315, lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest "verklaart  het hoger beroep toelaatbaar en gegrond,  doet de 

bestreden vonnissen teniet, en opnieuw wezende, zegt voor recht dat het op 28 januari 
1982 uitgevaardigd dwangbevel, geviseerd en uitvoerbaar verklaard op 10 februari 1982 
en ter kennis gebracht op 11 februari 1982 nietig is en dat er geen gevolg mag worden aan 
gegeven.

Beveelt  de  terugbetaling  van  de  op  grond  van  dit  dwangbevel  eventueel  betaalde 
bedragen, te vermeerderen met de moratoire intrest overeenkomstig art. 93, §5, 1, Wb. 
BTW; Veroordeelt (eiser) tot de kosten".

In limine van zijn motivering stelt de bodemrechter de vraag:
"Was  er  een  belastingschuld  op  het  ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het 

dwangbevel ?"
Na samenvatting van de stellingen van de partijen overwegen de appelrechters:
"Derhalve moet worden uitgemaakt of het dwangbevel een middel tot tenuitvoerlegging 

is dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt en zo ja of dit dwangbevel 
kan gelden als verjaringstuitend bevel tot betaling.

De geldigheid van het dwangbevel dient te worden beoordeeld vanuit de situatie zoals 
die bestond op het ogenblik dat ze (?) tot stand kwam.

Uit de feitelijke voorgaanden is tevens komen vast te staan dat het dwangbevel slechts 
werd uitgevaardigd op een ogenblik dat de beweerde schuld van de (verweerster) aan de 
administratie door inhouding op de rekening-courant volledig was voldaan.

Terecht voert (verweerster) aan dat art. 8/1 van het K.B. nr. 4 zoals het toen toepasse-
lijk was als een gewone ontvangst tot delging van een openstaande schuld moet worden 
beschouwd en niet als een bewarend beslag onder derden, hetgeen sedert het gewijzigde 
art. 8/1 van het K.B. van 29 december 1992 wel het geval is.

Een  dwangbevel  is  een  middel  tot  tenuitvoerlegging  dat  voor  zijn  geldigheid  een 
uitvoerbare  titel  veronderstelt  (...).  Er kan  geen uitvoerbare  titel  zijn wanneer  er  geen 
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zekere en vaststaande schuld is hetgeen het geval is wanneer de belastingschuld is betaald, 
ook al gebeurde de inhouding op een manier die achteraf onwettelijk bleek te zijn.

Gelet op de voldoening van de belastingschuld is de kennisgeving van het dwangbevel 
nietig  als  akte  van  tenuitvoerlegging.  De  vraag  rijst  evenwel  of  dit  dwangbevel  een 
geldige verjaring stuitende akte kan uitmaken.

In  de  kennisgeving  van  het  dwangbevel  van  11  februari  1982  wordt  (verweerster) 
aangemaand de verschuldigde bedragen te storten binnen de acht dagen te rekenen vanaf 
heden. Twijfel zou kunnen rijzen of dit een loutere ingebrekestelling betreft, die op zich-
zelf geen stuitend effect heeft, dan wel of deze kennisgeving van het dwangbevel als een 
bijzonder verjaringstuitend betalingsbevel moet worden beschouwd.

Gelet op de geschrapte zinsnede in de kennisgeving van het dwangbevel met name dat 
In geval van niet betaling binnen de gestelde termijn zal ik mij verplicht zien tot de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel over te gaan" zou kunnen worden aangenomen dat dit 
dwangbevel de tenuitvoerlegging niet inleidt.

Een bevel  tot  betaling  in  de  zin  van  artikel  2244 B.W. vereist  dat  de  schuldenaar 
verontrust wordt door de kennisgeving ervan en vereist tevens dat de schuldeiser over een 
titel beschikt die hij gedwongen kan uitvoeren tegen zijn schuldenaar.

Het niet kunnen uitvoeren van een dreigement omdat ingevolge de betaling door inhou-
ding van de rekening-courant de uitvoerbare titel onbestaande is heeft  voor gevolg dat 
dergelijk betalingsbevel een louter ingebrekestelling is.

Bovendien werd door het Hof van Cassatie geoordeeld dat een betalingsbevel betekend 
voor een betwiste belastingschuld niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (...)

Grieven
Eerste onderdeel
1. De fiscale schuld ontstaat uit kracht van de wet, en gaat teniet op de wijze in de wet 

omschreven. Dit kan zijn, ofwel door betaling, ofwel door verjaring. Van verjaring is er in 
casu geen sprake.

In de onderhavige zaak wordt in het proces-verbaal van 3 september 1980 een fiscale 
schuld vastgesteld. Daarvan werd aan verweerster kennisgegeven.

De belastingplichtige heeft het recht, deze schuld te betwisten. Het is tevens de plicht 
van  de  administratie,  de  nodige  maatregelen  voor  de  invordering  van  deze  schuld  te 
treffen, zolang geen rechterlijke beslissing het niet-bestaan van deze schuld heeft vastge-
steld.  Dit  gebeurt,  overeenkomstig  art.  85  Wb.  BTW,  door  het  uitvaardigen  van  een 
dwangbevel.

2. Op 11 februari 1982 was de fiscale schuld van verweerster niet door betaling uitge-
doofd.

Een schuld is uitgedoofd wanneer zij door de schuldenaar werd betaald. De betaling is 
een wijze waarop een verbintenis tenietgaat door het voldoen van de prestatie waartoe 
men gehouden is krachtens de verbintenis.

De  vorm  van  de  betaling  (in  geld,  in  natura,  in  compensatie,  inschrijving  in 
rekening, ...) speelt hierbij geen rol voor zover de overdracht gebeurt "ten titel van beta-
ling". Vereist is dus wel dat op het ogenblik van en door de betaling, de schuld uitgedoofd 
is. Daarbij komt dat de betaling in principe slechts kan plaatsvinden met het akkoord van 
de schuldenaar, of krachtens een gerechtelijke beslissing.

Het louter bemachtigen van een geldsom die aan de schuldenaar toebehoort,  kan in 
principe geen betaling in de wettelijke  zin uitmaken.  De inhouding,  verricht onder de 
toepassing van artikel 8-1, §3, K.B. nr. 4 van 29.12.1969, tekst vóór de wijziging bij K.B. 
14 april 1993, respectievelijk op 21 december 1980 en 26 maart 1981, zijn burgerrechte-
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lijk (de artikel 1234, 1235 en 1376 Burgerlijk Wetboek) noch fiscaalrechtelijk (artikel 85, 
§1, Wb. BTW), "betalingen", aangezien op dat ogenblik geen eisbare schuld tot betaling 
bestond in hoofde van verweerder. De inhoudingen kunnen niet tot gevolg hebben dat de 
ingehouden  bedragen  definitief  aan de schatkist  toegeëigend zijn.  Het  kan dus slechts 
gaan om het onder zich houden van een pand tot dekking van een schuld waarvoor nog 
geen invorderingstitel bestond.

De besproken inhoudingen werden nadien door een rechterlijke beslissing als onwettig 
aangemerkt. Een onwettige ontvangst kan aanleiding geven tot een veroordeling tot terug-
betaling. Zij kan het bestaan van een op andere gronden bestaande schuld niet aantasten. 
De schuld blijft bestaan.

3. Gelet op het voortbestaan van de fiscale schuld bleef het de plicht van de admini-
stratie om de invordering ervan te benaarstigen.

Luidens artikel 85, §1 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd bij gebreke 
aan voldoening van de belasting, interesten en administratieve geldboeten en toebehoren.

Het dwangbevel (of dwangschrift,  Fr. contrainte) is het wettelijk instrument voor de 
invordering van de zogenaamde indirecte belasting (registratierechten, successierechten, 
zegel, met het zegel gelijkgestelde taxes, BTW). Het concretiseert voor deze belastingen 
het recht van de administratie om voor zichzelf een uitvoerbare titel tot stand te brengen, 
zoals het uitvoerbaar kohier dit is voor de directe belastingen (privilège du préalable). 
Daarbij moet gepreciseerd worden dat het dwangbevel, in de besproken groep van belas-
tingen, volledig verschilt van de akte, ook dwangbevel genoemd (Fr. commandement), die 
door de ontvanger der directe belastingen moet betekend worden met het oog op de invor-
dering van directe belastingen (K.B./WIB art. 148).

Voor het uitvaardigen van een dwangbevel als bedoeld in art. 85, §1, Wb. BTW, kan 
bijgevolg geen voorafgaande  uitvoerbare  titel  vereist  zijn.  Het is  een uitvoerbare  titel, 
waarvan de uitvoerbaarheid slechts geschorst wordt middels verzet met dagvaarding over-
eenkomstig artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

4. Het dwangbevel werd gemotiveerd met de overweging dat "uit  een ... opgemaakt 
proces-verbaal, dat samen met dit dwangbevel zal worden betekend, blijkt" dat verweer-
ster,  uit  hoofde  van  de  daarin  aangeduide  belastbare  feiten,  de  vermelde  bedragen 
verschuldigd is. Het werd uitgevaardigd om de belangen van de schatkist te vrijwaren met 
betrekking tot de in het proces-verbaal vastgestelde schuld.

Om de geldigheid van het dwangbevel te beoordelen moest de bodemrechter het al of 
niet bestaan van deze fiscale schuld onderzoeken. Een discussie over de eigen kenmerken 
van de inhoudingen, onder de toepassing van de toenmalige tekst van artikel 811 K.B. nr. 
4, is met betrekking tot het bestaan van deze schuld niet relevant.

5. Ten opzichte van het al of niet bestaan van een fiscale schuld is het arrest behept met 
een onduidelijkheid en een inwendige tegenstrijdigheid.

In het arrest wordt gesteld dat op het ogenblik van het uitvaardigen van het dwangbevel 
de "beweerde" schuld was voldaan, en wordt nochtans de terugbetaling bevolen van de op 
grond van het dwangbevel  eventueel  betaalde bedragen.  Het is  echter tegenstrijdig,  in 
dezelfde beschikking, enerzijds te zeggen dat een schuld is voldaan, anderzijds de vraag 
in het midden te laten of deze schuld al dan niet heeft bestaan. De rechtsgevolgen van de 
betaling, met name het uitdoven van de schuld, kunnen voor een niet bestaande schuld 
niet gerealiseerd worden. Minstens is het arrest op dit punt onduidelijk, waar het arrest 
zonder nadere verantwoording de fiscale schuld, zoals vastgesteld in het proces-verbaal en 
het dwangbevel, met de voordien gedane inhoudingen schijnt te vereenzelvigen, zonder 
over de vastgestelde schuld uitspraak te doen.
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Het arrest laat aldus niet toe, uit te maken of de bevolen terugbetaling gemotiveerd is 
door het niet-bestaan van de fiscale schuld,  dan wel  door de onregelmatigheid van de 
voorafgaande  inhoudingen,  in  welk  geval  deze  inhoudingen  de  schuld  niet  kunnen 
uitdoven. Hieruit volgt dat het arrest op grond van de boven omschreven onduidelijkheid 
en inwendige tegenstrijdigheid in de uitspraak niet naar grondwettelijk voorschrift gemo-
tiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde grondwet).

Hieruit volgt dat het aangevochten arrest stelt dat een dwangbevel, voor zijn geldigheid, 
een uitvoerbare titel veronderstelt, het de artikelen 85, §1 en §2, 1°, en 89 Wb. BTW zoals 
van toepassing na de wijziging bij artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980 
schendt.

Waar het arrest stelt dat de inhoudingen, respectievelijk verricht op 21 december 1980 
en 26 maart 1981, gelden als betalingen van de fiscale schuld die daardoor voldaan was, 
en die daarna het voorwerp heeft uitgemaakt van het dwangbevel, het de wetsbepalingen 
die de betaling van een schuld regelen miskent (schending van de artikelen 1234, 1235, 
lid 1, 1315, lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, alsook artikel 8/1, §3, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, tekst vóór de wijziging bij K.B. van 14 
april 1993).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel 
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 85, §1, eerste lid, van het BTW-

Wetboek, zoals vervangen door artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
bij  gebreke van voldoening van de belasting,  interesten,  administratieve geld-
boeten en toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een dwang-
bevel uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard 
door de gewestelijke directeur van de Administratie van de Belasting over de 
Toegevoegde  Waarde,  Registratie  en  Domeinen  of  door de door hem aange-
wezen ambtenaar.

Krachtens het toepasselijk artikel 85, §1, tweede lid, van het BTW-Wetboek, 
gebeurt de kennisgeving van het dwangbevel bij een ter post aangetekende brief. 
De afgifte van het stuk per post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende 
dag.

Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 85, §2, 1°, van het BTW-Wetboek, 
stuit de kennisgeving de verjaring van de vordering tot voldoening van de belas-
ting, van de intresten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren. 

Krachtens het sub 3 van deze wetsbepaling, stelt die kennisgeving de belas-
tingplichtige eveneens in staat verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel op de wijze als bepaald in artikel 89 van het BTW-Wetboek.

2. Uit het voorgaande volgt dat, in het raam van de belasting over de toege-
voegde waarde, het dwangbevel enerzijds een taxatietitel is waarin de belasting-
schuld  geconcretiseerd  wordt  bij  gebrek  aan  spontane  en  onvoorwaardelijke 
betaling van de verschuldigde belasting en anderzijds een akte is die geldt als 
uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld.



578 HOF VAN CASSATIE 9.3.06 - Nr. 140 

Hieruit  volgt  eveneens  dat  in  de  gevallen  waarin  de  belastingplichtige  de 
BTW-schuld  vastgesteld,  in  een  door  de  taxatieambtenaar  opgesteld  proces-
verbaal, gedurende de administratieve fase van het geschil blijft betwisten, het 
bestuur verplicht is een dwangbevel uit te vaardigen tot invordering van deze 
schuld. 

Dit  stelt  de  belastingplichtige  in  de  gelegenheid  deze  betwisting  door  de 
rechter te laten beslechten door verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel.

3. De appelrechters gaan ervan uit dat het dwangbevel een middel tot tenuit-
voerlegging is  dat  voor zijn  geldigheid  een uitvoerbare  titel  veronderstelt,  en 
stellen vast dat er in casu geen uitvoerbare titel voorhanden was daar er geen 
zekere en vaststaande  schuld was op het  ogenblik  dat  het  dwangbevel  op 28 
januari  1982  werd  uitgevaardigd.  Zij  oordelen  verder  dat  een  betalingsbevel 
betekend voor een betwiste belastingschuld inzake BTW niet geldig kan zijn en 
geen stuitende werking heeft.

4. Door op die grond te beslissen dat het litigieuze dwangbevel nietig is en dat 
er geen gevolg mag worden aan gegeven, schenden de appelrechters de artikelen 
85, §1 en §2, 1°, en 89 van het BTW-Wetboek.

5. Het onderdeel is inzoverre gegrond.
Grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
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 

gedeeltelijk 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.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 141

1° KAMER - 9 maart 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERPLICHTING - 
VOLDOENING VAN DE BELASTING - BEGRIP

De met de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar is  
ertoe  gehouden  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen  indien  de  belastingpschuldige  de 
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verschuldigde belasting niet spontaan en onvoorwaardelijk voldoet; een inhouding door  
het  bestuur  van  BTW-tegoeden  die  met  succes  door  de  belastingschuldige  wordt 
aangevochten, geldt niet als een voldoening van de belastingschuld1. (Art. 85, §1, eerste 
lid, W.B.T.W.)

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

ARREST

(A.R. C.04.0313.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 10 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 83, tweede lid, en 85, §1 en §2, 1°, van het wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde (hierna Wb. B.T.W.) zoals van toepassing na de wijziging bij 
artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980 (B.S., 15.08.1980);

- artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van 
toepassing na de wijziging bij artikel 71 van de wet van 8 augustus 1980;

- artikel  8/1,  §3,  van het  koninklijk  besluit  nr.  4 van 29 december  1969,  zoals het 
bestond vóór de wijziging bij K.B. van 14 april 1993;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1234, 1235, lid 1, 1315, lid 2, 1376 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest wordt, onder de hoofding "Beoordeling", eerst beslist dat de B.T.W.-schuld 

in hoofdorde verschuldigd was. Er wordt gesteld dat "gelet op de onregelmatigheid van de 
facturen (verweerder) zijn recht op aftrek op onrechtmatige wijze heeft uitgeoefend".

Vervolgens wordt gesteld dat de administratie gebonden is door de vermindering van 
de boete, die in de gevoerde briefwisseling tot 10 pct.  van de verschuldigde belasting 
(37.000 BEF) was herleid geworden. Deze beschikking wordt niet aangevochten.

Daarna wordt in het arrest overwogen:
"4.  Het wordt niet betwist  dat er in de jaren 1979 en 1980 een tegoed op rekening-

courant ontstond ten voordele van de (verweerder) en dat op 31.01.1980, 31.07.1980 en 
31.01.1981  respectievelijk  227.905  BEF  (thans  5.649,  62  euro),  131.404  BEF  (thans 
3.257,42 euro) en 73.029 BEF (thans 1.810,34 euro) door de administratie werd inge-
houden en aangezuiverd op de nog betwiste openstaande schuld die de (verweerder) had 
bij de BTW ingevolge de onrechtmatige BTW-aftrek (facturen B.).  Rekening houdend 
met de deelbetalingen dient aangenomen dat op het einde van maart 1981 de volledige 
BTW-schuld was vereffend.

Het is evenmin betwist dat deze sommen werden ingehouden vóór 9 april 1981 hetzij 
vóór dat enig dwangbevel werd opgemaakt.

1 In dit arrest formuleerde het Hof tevens dezelfde rechtsregel als deze die het voorwerp uitmaakt 
van de samenvatting sub 1° van Cass., 9 maart 2006, A.R. nr C.04.0284.N, www.cass.be.
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Desbetreffend werd steeds door de (verweerder) voorgehouden dat deze inhoudingen 
op een onwettelijke manier gebeurden daar de administratie op het ogenblik dat de inhou-
ding gebeurde niet over een uitvoerbare titel beschikte.

De (verweerder) kan daarin worden bijgetreden.
Uit het toen toepasselijke artikel 76, alinea 1, eerste lid, van het BTW-Wetboek volgt 

dat,  wanneer  het  bedrag  van  de  belasting  die  ingevolge  de  artikelen  45  tot  48  van 
hetzelfde wetboek voor aftrek in aanmerking komt aan het einde van het kalenderjaar 
meer bedraagt dan de door de belastingplichtige verschuldigde belasting, het verschil in 
de regel aan de belastingplichtige wordt teruggegeven.

De op grond van art. 76, al. 1, eerste lid, BTW-Wetboek verschuldigde belasting wordt 
vastgesteld op grond van de werkelijk verrichte leveringen en diensten binnen het tijdvak 
waarop de afrekening betrekking heeft. De belastingen die op andere gronden verschul-
digd zijn of die geen betrekking hebben op de aangifteperiode komen niet in aanmerking 
om het verschil dat aan de belastingplichtige wordt teruggegeven te berekenen, tenzij de 
administratie voor die navorderingen over een uitvoerbare titel beschikt (vergelijk Cass., 
12 maart 1993, R. W, 1993-94, blz. 270-271).

Nu de administratie te dezen niet  beschikte  over een uitvoerbare titel om de BTW-
schuld ingevolge de onrechtmatige aftrek van de BTW-facturen in te vorderen kon de 
administratie geen inhoudingen doen zonder schending van art. 76 W. BTW. De door de 
administratie  ingehouden bedragen  t.b.v.  432.338 BEF (thans 10.717,38 euro)  werden 
derhalve onwettig ingehouden en moeten worden terugbetaald. Het meergevorderde komt 
niet bewezen voor.

5. Alhoewel de inhouding van de BTW-tegoeden niet geschraagd is op een wettelijke 
basis mede gelet op artikel 8, §3, van het KB nr. 4 moeten de betalingen tot vereffening 
van een openstaande schuld als een gewone ontvangst worden beschouwd en niet als een 
bewarend beslag onder derden.

De omstandigheid dat de (verweerder) in briefwisseling de gedane inhoudingen als een 
betaling onder voorbehoud aanzag doet daaraan geen afbreuk. Hoe dan ook was er op het 
ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het  dwangbevel  geen  procedure tot  terugvordering 
ingesteld.

Dit brengt de (verweerder) tot de stelling dat het dwangbevel nietig is omdat op het 
ogenblik van het uitvaardigen van het dwangbevel de schuld van de (verweerder) volledig 
was voldaan door inhouding op diens rekening-courant.

Een  dwangbevel  is  een  middel  tot  tenuitvoerlegging  dat  voor  zijn  geldigheid  een 
uitvoerbare titel veronderstelt (vergelijk Cass., 21 februari 2003, www. cass.be). Er kan 
geen uitvoerbare titel zijn wanneer er geen zekere en vaststaande schuld is hetgeen het 
geval is wanneer de belastingschuld is betaald, ook al gebeurde de betaling door inhou-
ding op rekening-courant, die achteraf onwettelijk bleek te zijn.

Bovendien  is  de  uitvaardiging  van  het  dwangbevel  in  strijd  met  art.  85  W.  BTW 
waarbij bepaald wordt dat door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel 
wordt uitgevaardigd bij gebreke aan voldoening van de belasting, intresten, administra-
tieve geldboeten en toebehoren. Uit stuk 14 moet blijken dat het dwangbevel werd uitge-
vaardigd niet omwille van het feit dat geen gevolg werd gegeven aan de aanmaning tot 
betalen dan wel omdat de appellant de gegrondheid van de invordering heeft betwist. Het 
betwisten van de invordering maakt van het dwangbevel geen uitvoerbare titel.

6. De (verweerder) houdt voorts staande dat vermits het dwangbevel nietig is het ter 
kennis gegeven dwangbevel evenmin de verjaring kan stuiten. Uit de conclusies van de 
geïntimeerde  van  2  februari  1999  moet  blijken  dat  precies  tot  kennisgeving  van  het 
dwangbevel werd overgegaan teneinde de verjaring te stuiten en de rechten van de Schat-
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kist te vrijwaren.
Het toen toepasselijke art. 83 W. BTW bepaald: "Zowel ten aanzien van de voldoening 

als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de intresten en de administratieve geld-
boeten wordt de verjaring gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij artikel 
2244 en volgende  van het  Burgerlijk  Wetboek.  Een nieuwe verjaring die  op dezelfde 
wijze kan worden gestuit wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van 
de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is".

Art. 2244 BW bepaalt:
"Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan 

hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen een burgerlijke stuiting".
Een bevel tot betaling in de zin van art. 1244 BW. vereist dat de schuldenaar verontrust 

wordt  door  de kennisgeving  ervan  en vereist  tevens  dat  de  schuldeiser  over  een  titel 
beschikt die hij gedwongen kan uitvoeren tegen zijn schuldenaar.

Het niet kunnen uitvoeren van een dreigement omdat ingevolge de betaling door inhou-
ding van de rekening-courant de uitvoerbare titel onbestaande is heeft  voor gevolg dat 
dergelijk betalingsbevel een loutere ingebrekestelling is.

Bovendien werd door het Hof van Cassatie geoordeeld dat een betalingsbevel betekend 
voor een betwiste belastingschuld niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft 
(Cass., 10 oktober 2002, R. G. C. F., 2003, blz. 26, noot G. de Leval, J.M.L.B., 2002, 
1967; Cass., 21 februari 2003, www. cass.be).

Op grond van voorgaande overwegingen is het dwangbevel nietig en kan het evenmin 
als verjaringstuitend betalingsbevel worden beschouwd. in de gegeven omstandigheden is 
het overbodig de andere grieven nog nader te onderzoeken.

7. Uit wat voorafgaat volgt  dat vermits  de BTW-schuld verjaard is de geïntimeerde 
gehouden is de onwettig ingehouden bedragen terug te betalen".

Op die gronden, het arrest:
"Verklaart de voorziening toelaatbaar en gegrond. Doet het bestreden vonnis teniet en 

opnieuw wijzende.
Zegt  voor  recht  dat  het  op  9  april  1981  uitgevaardigde  dwangbevel  geviseerd  en 

uitvoerbaar verklaard op 29 april 1981 en ter kennis gebracht op 5 mei 1981 nietig is en 
dat er geen gevolg mag worden aan gegeven.

Beveelt  de  terugbetaling  van  de  onwettelijk  geïnde  bedragen,  hetzij  227.905  BEF 
(thans 5.649,62 euro), 131.404 BEF (thans 3.257,42 euro) en 72.349 BEF (thans 1.793,48 
euro) te vermeerderen met de moratoire intrest overeenkomstig art. 91, §3, W. B.T.W., op 
227.905 BEF (thans 5.649,62 euro) vanaf 1 april 1980, op 131.404 BEF (thans 3.257,42 
euro) vanaf 1 augustus 1980, en op 72.349 BEF (thans 1.793,48 euro) vanaf 1 april 1981, 
en veroordeelt (eiser) in de kosten van beide aanleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
1. De fiscale schuld ontstaat uit kracht van de wet, en gaat teniet op de wijze in de wet 

omschreven. Dit kan zijn, ofwel door betaling, ofwel door verjaring. Van verjaring is er in 
casu geen sprake.

In de onderhavige zaak wordt in het proces-verbaal van 5 november 1979 een fiscale 
schuld vastgesteld. Daarvan werd op 21 december 1979 aan verweerster kennis gegeven.

De belastingplichtige heeft het recht, deze schuld te betwisten. Het is tevens de plicht 
van  de  administratie,  de  nodige  maatregelen  voor  de  invordering  van  deze  schuld  te 
treffen, zolang geen rechterlijke beslissing het niet-bestaan van deze schuld heeft vastge-
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steld. Dit gebeurt,  overeenkomstig art.  85 Wb. B.T.W., door het uitvaardigen van een 
dwangbevel.

In toepassing daarvan werd op 5 mei 1981 het terzake besproken dwangbevel ter kennis 
van verweerder gebracht.

Het bestaan van deze schuld wordt in casu uitdrukkelijk door het arrest bevestigd.
2. Op 5 mei 1981 was de fiscale schuld van verweerder niet door betaling uitgedoofd.
Een schuld is uitgedoofd wanneer zij door de schuldenaar is betaald. De betaling is een 

wijze waarop een verbintenis teniet gaat door het voldoen van de prestatie waartoe de 
schuldenaar gehouden is.

De  vorm  van  de  betaling  (in  geld,  in  natura,  in  compensatie,  inschrijving  in 
rekening, ...) speelt hierbij geen rol voor zover de overdracht gebeurt "ten titel van beta-
ling". Vereist is dus wel dat op het ogenblik van en door de betaling, de schuld uitgedoofd 
is. Daarbij komt dat de betaling in principe slechts kan plaats vinden met het akkoord van 
de schuldenaar, of krachtens een gerechtelijke beslissing.

Het louter bemachtigen van een geldsom die aan de schuldenaar toebehoort,  kan in 
principe geen betaling in de wettelijke zin uitmaken. De verrichting waarbij de admini-
stratie een tegoed op de rekening van een belastingplichtige inhoudt, is onder de vóór 9 
april 1981 geldende wetgeving niet een betaling. Zulke inhouding vertoont geen enkele 
van de kenmerken van een betaling. Zij wordt niet vrijwillig door de solvens betaald ter 
kwijting van een erkende schuld, en blijft in principe vatbaar voor terugvordering. Zij kan 
dus niet aangemerkt worden als een betaling in de zin van de artikelen 1324, 1325 en 
1376 B.W.

De inhoudingen kunnen niet tot gevolg hebben dat de ingehouden bedragen definitief 
aan de schatkist toegeëigend zijn. Het kan dus slechts gaan om het onder zich houden van 
het tegoed, als bewarende maatregel tot dekking van een bestaande schuld.

Zelfs indien de verrichting onregelmatig gebeurde, kan deze omstandigheid het bestaan 
van de schuld niet aantasten. Een onwettige ontvangst is geen betaling in de zin van de 
artikelen 1234 en 1235 B.W. De schuld blijft bestaan. De plicht van de administratie tot 
uitvoering van de wet, en dus tot invordering van de verschuldigde belasting, blijft even-
eens bestaan.

3. Gelet op het voortbestaan van de fiscale schuld, bleef het de plicht van de admini-
stratie om de invordering ervan te benaarstigen.

Luidens artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd bij gebreke 
aan voldoening van de belasting, interesten en administratieve geldboeten en toebehoren.

Het dwangbevel (of dwangschrift,  Fr. contrainte) is het wettelijk instrument voor de 
invordering van de zogenaamde indirecte belasting (registratierechten, successierechten, 
zegel, met het zegel gelijkgestelde taxes, B.T.W.). Het concretiseert voor deze belastingen 
het recht van de administratie om voor zichzelf een uitvoerbare titel tot stand te brengen, 
zoals het uitvoerbaar kohier dit is voor de directe belastingen (privilège du préalable). 
Daarbij moet gepreciseerd worden dat het dwangbevel, in de besproken groep van belas-
tingen, volledig verschilt van de akte, ook dwangbevel genoemd (Fr. commandement), die 
door de ontvanger der directe belastingen moet betekend worden met het oog op de invor-
dering van directe belastingen (KB/WIB art. 148).

Voor het uitvaardigen van een dwangbevel als bedoeld in art. 85, §1, Wb. B.T.W., kan 
bijgevolg geen voorafgaande uitvoerbare titel vereist zijn. Het dwangbevel is een uitvoer-
bare  titel,  waarvan  de  uitvoerbaarheid  slechts  geschorst  wordt  middels  verzet  met 
dagvaarding overeenkomstig artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toege-
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voegde waarde.
4. Het nietig verklaren van het dwangbevel op grond van de overweging dat "op het 

ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het  dwangbevel  geen  procedure  tot  terugvordering 
(was) ingesteld" miskent de wettelijke aard van het dwangbevel als instrument voor de 
invordering. Het uitvaardigen van een dwangbevel is niet verbonden aan enige vooraf-
gaande procedure. Deze akte heeft integendeel tot betekenis dat daardoor de invordering 
wordt ingesteld en dat daardoor een procedure kan geopend worden door het verzet van 
de  belastingplichtige.  Het  bleef  nodig  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen,  vermits 
verweerder het bestaan van de schuld bleef betwisten. Het is dus wel "bij  gebreke aan 
voldoening van de belasting..." dat de administratie verplicht is geweest, het dwangbevel 
uit te vaardigen.  Het betwisten van de invordering heeft  niet  van het dwangbevel  een 
uitvoerbare titel "gemaakt"; het heeft wel de noodzaak doen ontstaan om het dwangbevel 
als uitvoerbare titel uit te vaardigen.

5. De overweging, volgens welke "alhoewel de inhouding van de BTW-tegoeden niet 
geschraagd  is  op een wettelijke  basis mede gelet  op artikel  8,  §3,  van  het  KB nr.  4,  
moeten  de  betalingen  tot  vereffening  van  een  openstaande  schuld  als  een  gewone 
ontvangst worden beschouwd en niet als een bewarend beslag onder derden" is onduide-
lijk, rekening houdend met de voordien voorkomende vaststelling dat de fiscale schuld 
bestond. Deze overweging laat immers niet toe, uit te maken of, volgens het arrest, de 
fiscale schuld waarvan het arrest het bestaan erkent door de inhoudingen uitgedoofd was, 
in welk geval deze beschikking tegenstrijdig is met het bevel tot terugbetaling ervan, en 
de verdere overwegingen van het arrest overbodig zijn. Ofwel of deze inhoudingen, zij het 
niet als een bewarend beslag naar wettelijke regeling, toch als een louter bewarende maat-
regel  van de administratie  moeten aangemerkt  worden,  in welk geval  de administratie 
verdere maatregelen tot invordering van de vastgestelde fiscale schuld diende te treffen. 
De redenering van het arrest is daardoor behept met een inwendige tegenstrijdigheid.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, op grond van de boven omschreven onduidelijk-
heid en inwendige tegenstrijdigheid in de uitspraak niet naar grondwettelijk voorschrift 
gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Hieruit  volgt  dat,  waar  het aangevochten arrest  stelt  dat  een dwangbevel,  voor  zijn 
geldigheid, een uitvoerbare titel veronderstelt, het de artikelen 85 § en §2, 1°, en 89 Wb. 
B.T.W., schendt zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 66, 2°, en 67 van de wet 
van 8 augustus 1980.

Hieruit volgt dat, waar het arrest stelt dat de inhoudingen, respectievelijk verricht op 31 
januari 1980, 31 juli 1980 en 31 januari 1981, gelden als betalingen van de fiscale schuld 
die daardoor voldaan was, en die daarna het voorwerp heeft uitgemaakt van het dwang-
bevel, het de wetsbepalingen die de betaling van een schuld regelen, miskent (schending 
van de artikelen 1234, 1235,  lid 1, 1315,  lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook artikel 8/1, §3, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, tekst vóór de 
wijziging bij K.B. van 14 april 1993).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Krachtens  artikel  1234 van  het  Burgerlijk  Wetboek  gaan  verbintenissen 

onder meer teniet door betaling.
2. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §1, eerste lid, van het BTW-

Wetboek, zoals vervangen door artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
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bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten,  administratieve geld-
boeten en toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een dwang-
bevel uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard 
door de gewestelijke directeur van de Administratie van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde,  Registratie  en Domeinen of  door de  door  hem aange-
wezen ambtenaar.

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §1, tweede lid, van het BTW-
Wetboek, gebeurt de kennisgeving van het dwangbevel bij een ter post aangete-
kende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daar-
opvolgende dag.

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §2, 1°, van het BTW-Wetboek, 
stuit die kennisgeving de verjaring van de vordering tot voldoening van de belas-
ting, van de interesten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren.

Volgens het bepaalde in sub 3 van deze wetsbepaling, stelt die kennisgeving 
eveneens de belastingschuldige in staat, verzet aan te tekenen tegen de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel op de wijze als bepaald in artikel 89 van het 
BTW-Wetboek.

3.  Hieruit  volgt  dat  inzake  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  het 
dwangbevel  enerzijds een taxatietitel  is  waarin  de belastingschuld geconcreti-
seerd  wordt  bij  gebrek  aan  spontane  en  onvoorwaardelijke  betaling  van  de 
verschuldigde belasting en anderzijds een akte is die geldt als uitvoerbare titel 
met het oog op de invordering van die belastingschuld.

Meer bepaald is de met de invordering van de belasting over de toegevoegde 
waarde  belaste  ambtenaar  ertoe  gehouden  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen 
indien de belastingschuldige de verschuldigde belasting niet spontaan en onvoor-
waardelijk voldoet.

Een inhouding door het bestuur van BTW-tegoeden die met succes door de 
belastingschuldige  wordt  aangevochten,  geldt  niet  als  een  voldoening van  de 
belastingschuld.

4. Het bestreden arrest  oordeelt dat "een dwangbevel een middel tot tenuit-
voerlegging is dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt" en dat 
"er  geen  uitvoerbare  titel  kan  zijn  wanneer  er  geen  zekere  en  vastbestaande 
schuld  is  hetgeen  het  geval  is  wanneer  de  belastingschuld  is  betaald,  ook al 
gebeurde  de  betaling  door  een  inhouding  op  rekening-courant,  die  achteraf 
onwettelijk bleek te zijn".

5. Het arrest schendt derhalve de artikelen 85, §1, van het BTW-Wetboek en 
artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
6. Het onderzoek van de overige grieven kan niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.
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Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk 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.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 142

1° KAMER - 9 maart 2006

1º BESLAG — ALGEMEEN - DERDENBESLAG - SOMMEN DIE HET VOORWERP ZIJN VAN HET 
BESLAG - FISCALE TOEREKENING VAN INKOMSTEN VAN DE BEROEPSACTIEVE ECHTGENOOT AAN DE 
ANDERE - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING 
VAN DE AANSLAG — ALLERLEI - TOEREKENING VAN INKOMSTEN VAN DE 
BEROEPSACTIEVE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN

1º en 2° De toerekening krachtens artikel 87 van het W.I.B. (1992), van een gedeelte van 
het inkomen van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere 
echtgenoot, doet geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een 
fiscale techniek om de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten  
aanzien van ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de  
echtgenoot met beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan  
deze laatste aldus toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artt. 1452 
en 1542, Ger.W.; Art. 87, W.I.B. 1992)

(V. T. T.)

ARREST

(A.R. C.05.0170.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1452, 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 87 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent (eerste kamer) d.d. 2 december 

2004 verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het betreden vonnis, op volgende 
gronden:

"De ganse discussie betreft  de vraag in hoeverre de verklaring van derde-beslagene 
door  (verweerster)  aan  de  gerechtsdeurwaarder  R.L.  overgemaakt  bij  aangetekend 
schrijven dd. 13 oktober 2001 al dan niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 
1542 Ger. W. Het betreft immers een uitvoerend beslag onder derden, doch gelet op de 
verwijzing in artikel 1542 Ger. W. naar artikel 1452 Ger. W. (m.b.t. het bewarend derden-
beslag), zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

Dat de verklaring tijdig werd  geformuleerd staat  niet  ter discussie,  wel  de vraag in 
hoeverre de verklaring 'met nauwkeurigheid' werd gedaan. (Verweerster) had immers in 
gezegd aangetekend schrijven aan gerechtsdeurwaarder R. L. het volgende verklaard: 'U 
gelieve te noteren dat ik geen schuldenaar ben van de heer J. O..'

Volgens (eiser) strookt deze verklaring niet met de realiteit doch werd zij ingegeven 
door fraude en kwade trouw aangezien hierin géén melding wordt gemaakt van de inkom-
sten welke de schuldenaar J. O. ongetwijfeld ontvangt vanwege zijn echtgenote als helper 
in het restaurant 't Kwizientje' die zij reeds sedert 1995 zou uitbaten te Oostende, Troon-
straat nr. 121. (...)

De debatten werden bij tussenarrest van 23 december 2003 ambtshalve heropend juist 
omwille  van de tussen de partijen gerezen discussie nopens de mogelijke  'verzwegen' 
inkomsten van J. O.  geregenereerd uit zijn werkzaamheden in het restaurant uitgebaat 
door zijn echtgenote.

Uit de na het tussenarrest door (verweerster) overgelegde overtuigingsstukken blijkt dat 
(verweerster)  nooit  enige  arbeid  in  dienstverband  heeft  uitgeoefend  noch  vanwege 
(verweerster) arbeidsinkomsten heeft genoten. Blijkens de fiscale aanslagbiljetten over de 
jaren sedert hun huwelijk tot en met 2002 blijkt wel dat een inkomen op naam van J. O. 
werd geboekt, doch dit vertegenwoordigde telkenmale enkel het bij wet van 07/12/1988 
ingevoerde huwelijksquotiënt, ingevoerd met het oog op het opheffen van de discriminatie 
tussen ééninkomensgezinnen en tweeverdieners die reeds konden genieten van het decu-
mulprincipe. Ten bewijze de vermelding in elk aanslagbiljet van code 641 dat specifiek 
het huwelijksquotiënt bedoelt. Deze overheveling van een deel van de beroepsinkomsten 
van  de werkende  echtgenoot  naar  de andere  (niet-werkende)  echtgenoot  is  een  louter 
fiscaalrechtelijke  constructie  door  de wet  zelf  ingevoerd en door de belastingsadmini-
stratie zelfs automatisch toegepast. Deze overheveling van beroepsinkomsten zijnde het 
huwelijksquotiënt, is trouwens eigen aan ééninkomensgezinnen, hetgeen meteen betekent 
dat (verweerster) de enige kostwinner in het gezin was. De toekenning van het huwelijks-
quotiënt  heeft  evenwel  énkel  fiscaalrechterlijke  gevolgen  (nl.  verminderde  belastingen 
door afzonderlijke belastbaarheid) en creëert in gene mate enig vorderingsrecht op uitbe-
taling van de aldus overgehevelde bedragen.

Het voormelde is geenszins in strijd met de materiële vaststellingen op verzoek van 
appellant gedaan door gerechtsdeurwaarder O.L.te Oostende op 19 oktober 2001 in het 
restaurant van (verweerster). (...) Dhr. J. O. ontkende evenwel niet dat hij zijn echtgenote 
af en toe helpt in het restaurant doch ontkende formeel dat hij hieruit enig beroepsin-
komen ontvangt, hetgeen door zijn echtgenote ook steeds werd bevestigd.

Andere bewijzen die zouden kunnen wijzen op één of andere opgezette frauduleuze 
constructie tussen (verweerster)  en haar echtgenoot teneinde zich te onttrekken aan de 
schuldeisers liggen niet voor. Het adagium 'fraus omnia corrumpit' is hier derhalve niet 
van toepassing.

(Eiser) bewijst evenmin het bestaan van een gezamenlijke handelsuitbating onder welke 
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vorm ook uit hoofde waarvan dhr. J. O. gerechtigd zou zijn op (minstens) de helft van de 
opbrengsten.

Het loutere feit dat J. O. in een aantal akten nog vermeld staat als 'zelfstandig restau-
ranthouder' (...), bewijst niet dat hij dit op dat ogenblik daadwerkelijk was noch dat hij dit 
op het ogenblik van het derdenbeslag nog steeds was.

4.  Gelet  op  alle  voorgaande  overwegingen  en  vaststellingen  besluit  dit  hof  dat 
(verweerster) een geloofwaardige en juiste verklaring als derde-beslagene heeft afgelegd 
door te stellen dat zij géén schuldenaar was van haar echtgenoot.

In haar hoofde kan derhalve géén verzuim of onnauwkeurigheid weerhouden worden, 
laat  staan  dat  haar  fraude,  collusie  of  een  onverschoonbare  onzorgvuldigheid  kan 
verweten worden (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens de artikelen 1452, 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek dient de derde-

beslagene binnen de 15 dagen een verklaring af te leggen omtrent de sommen of zaken 
die het voorwerp zijn van het beslag.  Deze verklaring moet nauwkeurig alle dienstige 
gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen vermelden. Indien de verklaring 
onvoldoende nauwkeurig is, kan de derde-beslagene zelf schuldenaar worden verklaard 
van de oorzaken en kosten van het beslag. Dit systeem geldt zowel voor het bewarend als 
het uitvoerend derdenbeslag.

In het bestreden arrest komt het hof van beroep tot de vaststelling dat uit de voorge-
legde stukken (na tussenarrest) blijkt dat een deel van het beroepsinkomen van verweer-
ster, in het kader van het huwelijksquotiënt (artikel 87 Wetboek Inkomstenbelastingen), 
aan dhr. O. wordt  toegekend.  Het hof oordeelt dat,  ofschoon deze informatie  niet was 
opgenomen in de verklaring van verweerster als derde-beslagene, laatstgenoemde verkla-
ring toch geloofwaardig en juist moet bevonden worden.

De verklaring van de derde-beslagene die aan haar echtgenoot  in het kader van het 
huwelijksquotiënt fiscaalrechtelijk een deel van haar inkomen toekent, maar dit feit niet 
vermeldt,  is niet "nauwkeurig" in de zin van de artikelen 1452, 1456 en 1542 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en geeft aanleiding tot de in de wet voorziene sancties.

Door enerzijds vast te stellen dat verweerster op fiscaal gebied aan dhr. O. een deel van 
haar inkomen toekent in het kader van het huwelijksquotiënt, maar anderzijds te stellen 
dat de verklaring door verweerster, waarin dit niet werd vermeld, toch "met nauwkeurig-
heid" zou gedaan zijn, heeft het hof van beroep in het bestreden arrest van 2 december 
2004 de voormelde artikelen geschonden (schending van de artikelen 1452, 1456 en 1542 
van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 87 van het Wetboek van Inkomstenbelas-
tingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De derde-beslagene is krachtens de artikelen 1452 en 1542 van het Gerech-

telijk  Wetboek,  gehouden om binnen vijftien dagen  na het  derdenbeslag,  een 
verklaring af te leggen omtrent de sommen of zaken die het voorwerp zijn van 
het beslag.

2.  Volgens  artikel  87 van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
wordt, wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en 
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slechts  één  van  de  echtgenoten  beroepsinkomsten  heeft  verkregen,  een  deel 
daarvan  toegerekend aan de andere echtgenoot,  behalve wanneer  daardoor  de 
aanslag wordt verhoogd. 

3. De toerekening krachtens artikel 87 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen  1992,  van een gedeelte  van het  inkomen van de echtgenoot  die als 
enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet geen schuldvorde-
ring  ontstaan  voor de  andere  echtgenoot  maar  is  een  fiscale  techniek  om de 
gevolgen  van de progressiviteit  van de belasting te milderen ten aanzien van 
ééninkomensgezinnen.

4. In geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met beroeps-
inkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit.

5. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, berust op een verkeerde rechts-
opvatting.

6. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 143

1° KAMER - 9 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE 
BELASTINGPLICHTIGE - ONDERTEKENING - NEERLEGGING

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE BELASTINGPLICHTIGE - 
VORMVEREISTEN - ONDERTEKENING - NEERLEGGING

1º  en  2°  Inzake  inkomstenbelastingen  moet  het  verzoekschrift  in  cassatie  van  de  
belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd1(1).  
(Art. 378, W.I.B. 1992)

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

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal D. THIJS:
1. De toelaatbaarheid van het cassatieberoep.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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De vraag stelt zich of het cassatieberoep dat door R. en K. op 1 oktober 2004 werd 
ingesteld tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 2 december 2003 wel 
ontvankelijk is nu het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie niet door een 
advocaat is ondertekend.

Het ten deze toepasselijk artikel 378 van het W.I.B. (1992)2 bepaalt het volgende:
“Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie mag door een advocaat worden 

ondertekend en neergelegd.”
Deze bepaling betreft een afwijking op artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek dat 

voorschrijft  dat  het  verzoekschrift  door  een  advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  moet 
worden ondertekend.

Wanneer men beide bepalingen samen leest, zou men kunnen besluiten dat in fiscale 
zaken het cassatieberoep verplicht moet worden ondertekend door een advocaat.

Art. 378 W.I.B. 1992 is evenwel op dit punt niet duidelijk nu het niet voorschrijft dat 
het verzoekschrift moet worden ondertekend door een advocaat, doch wel dat zulks mag.

Gelet op het gebruik van het woord ‘mag’, stelt zich dan ook de vraag of de bijstand 
van een advocaat voor de belastingplichtige niet een mogelijkheid betreft, veeleer dan een 
verplichting.

De verantwoording bij het regeringsamendement dat aan de grondslag ligt van artikel 
378 W.I.B. 923 luidt als volgt: “Dit amendement voorziet dat de procedure van voorzie-
ning in cassatie, zoals dat thans reeds het geval is inzake de inkomstenbelastingen, mag 
worden  ingeleid  zonder  rechtstreekse  tussenkomst  van  een  advocaat  bij  het  Hof  van 
Cassatie” (Parl. St., Senaat, 1998-99, nr. 1-966/7, 6 en nr. 1-966/11, 170).

Uit de verwijzing in de verantwoording van het amendement naar de oude procedure 
inzake  inkomstenbelastingen,  die  toeliet  dat  een  belastingplichtige  of  zijn  advocaat 
cassatieberoep aantekende, kan m.i. worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever 
was om de oude regeling van artikel 388 W.I.B. 1992 op dit punt te behouden.

Zulks blijkt overigens uit de parlementaire voorbereiding van de wet: 
“Ten slotte bevestigt de minister dat voortaan voorziening in cassatie kan worden inge-

steld zonder dat daarvoor een advocaat bij het Hof van cassatie hoeft te worden ingescha-
keld (…). Daarbij is het zaak de toegang van de belastingplichtigen tot alle niveaus van 
gerechtelijke  aanleg  te  vergemakkelijken.  Bovendien  wordt  de  mogelijkheid  voor  de 
administratie der directe belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voor-
ziening in cassatie in te stellen door het ontwerp uitgebreid tot de verschillende soorten 
van belastingen” 

(…)
“De fiscale administratie kan voortaan cassatieberoep instellen zonder een beroep te 

moeten doen op een advocaat. Deze regel, die thans reeds in het W.I.B. 1992 voorkomt, 
wordt voortaan (…) ook in de overige fiscale Wetboeken (…) opgenomen.”

(Verslag SUYKENS en MEUREAU, ParL. ST., Kamer, 1997-98, nr. 1341/23, 19-20, en 35).
Het is  precies vanuit  deze optiek dat in de nieuwe artikelen 378 W.I.B.  (1992),  93 

W.B.T.W., 225ter W. Reg., 142-4 W. Succ., 75bis W.Zeg. en 210bis W. Taksen, telkens 
de  zin  “Het  verzoekschrift  mag  voor  de  eiser  door  een  advocaat  ondertekend  en 
neergelegd worden” ingevoegd werd.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 378 W.I.B. (1992) blijkt zodoende dat 
het woord “mag” in artikel 378 W.I.B. 1992 strikt dient te geïnterpreteerd zodat de eiser 

2 Art. 378 W.I.B. (1992), zoals vervangen bij artikel 2 Wet van 10 december 2001, alvorens het werd 
gewijzigd bij art. 380 Programmawet 27 december 2004.
3 Art. 378 W.I.B. (1992), zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999.
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in cassatie over de mogelijkheid beschikt beroep te doen op een advocaat zonder daartoe 
verplicht te zijn.

Deze opvatting, die aansluit bij de wetsgeschiedenis en stoelt op een strikte interpretatie 
van de van het gemeen recht afwijkende bepaling, vindt ook steunt in de rechtsleer.  Zo 
stelt  auteur MAGREMANNE:  “Si  le texte  légal  prévoit  désormais  que la requête peut être 
signée et déposée par un avocat, il ne dit pas qu’elle doit l’être par un avocat, ce qui laisse 
à  penser  qu’elle  peut  être  signée  par  la  partie  en personne,  conformément  aux règles 
habituelles de comparution et de représentation des parties en justice » (J.-P. MAGREMANNE 
e.a., Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Brussel, Kluwer, 2000, 709, nr. 662).

Ook de auteurs F. VANISTENDAEL, P. VAN ORSHOVEN en V. DAUGINET en K. SPAGNOLI zijn 
de  mening  toegedaan  dat  de  belastingplichtige  zich,  ook  na  de  hervorming  bij  de 
procedurewetten van 15 en 23 maart 1999, in cassatie kan voorzien zonder de bijstand van 
een  advocaat  (F.  VANISTENDAEL en  P.  VAN ORSHOVEN,  De  nieuwe  fiscale  procedure, 
Ced.Samsom, Diegem, 1999, nr. 63, p. 171 e.v.; V. DAUGINET en K. SPAGNOLI, De nieuwe 
fiscale  procedure  –  Commentaar  bij  de  wetten  van  15  en  23  maart  1999,  Biblo, 
Kalmthout, 1999, 134, nr. 615).

Voormelde auteurs wijzen in dit verband tevens op het belang van artikel 478 van het 
Gerechtelijk Wetboek krachtens welke bepaling “voor het Hof van Cassatie in burgerlijke 
zaken alleen advocaten (kunnen) optreden en conclusies nemen, die de titel van advocaat 
bij het Hof van Cassatie voeren”.

Alhoewel  de  notie  “burgerlijke  zaken”  in  die  bepaling  prima  facie  staat  tegenover 
“strafzaken”, en dus de fiscale geschillen omvat, wordt zij van oudsher een stuk enger 
geïnterpreteerd, als “burgerlijke, handels- en sociale zaken”, dus met uitsluiting van straf- 
en fiscale zaken, zodat de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet 
vereist is in fiscalibus.

Ook  de  parlementaire  voorbereiding  van  artikel  478  Ger.  W.  verduidelijkt  dat  het 
monopolie  van de advocaten  bij  het  Hof van  Cassatie  voor  “burgerlijke” zaken  enkel 
“burgerlijke,  handels-  en  sociale  “  zaken  betreft  (R.v.St.,  advies  bij  het  ontwerp  van 
gerechtelijk  wetboek  (artikel  478 partim),  Parl.  St.,  Senaat,  1963-64,  nr.  60,  844;  M. 
MAHIEU en  J.  BAUDREZ,  De  Belgische  advocatuur,  1980,  138;  R.  BÜTZLER en  R. 
VANCRAENBROECK, “Advocaten bij het Hof van Cassatie.  Art. 478”, in Com. Ger., (1984), 
5).

Fiscale zaken vallen derhalve per definitie binnen de bevoegdheid van alle advocaten, 
ongeacht of zij de titel van advocaat bij het Hof van cassatie voeren (V. DAUGINET en K. 
SPAGNOLI, o.c., nr. 615, in fine).

De ratio legis van artikel 378 W.I.B.(1992) bestaat er dan ook in deze context in te 
preciseren dat voor de eiser in cassatie in fiscale zaken de tussenkomst van een gewone 
advocaat, die door artikel 478 Ger. W. mogelijk wordt gemaakt, niet verplicht is, doch 
slechts facultatief.

Waar artikel 378 W.I.B. 1992 bepaalt dat het verzoekschrift houdende voorziening in 
cassatie  door  een  advocaat  mag  worden  ondertekend  en  neergelegd,  maakt  het  geen 
onderscheid naar gelang het cassatieberoep uitgaat van de fiscale administratie, dan wel 
van de belastingplichtige.

Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt impliciet dat cassatieberoepen in fiscale zaken 
ingesteld  door  de  fiscale  administratie  zelf,  zonder  de  bijstand  van  een  advocaat, 
ontvankelijk worden geacht.

Die rechtspraak moet m.i. voor gevolg hebben dat ook de belastingplichtige over de 
mogelijkheid  moet  beschikken  in  fiscale  zaken  cassatieberoep in  te  stellen zonder  de 
bijstand van een advocaat.
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Gelet  op  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel  lijkt  het  mij  onmogelijk  dezelfde 
wettekst een verschillende interpretatie te geven naargelang het cassatieberoep uitgaat van 
de belastingplichtige, dan wel van een fiscale ambtenaar, te meer nu beide categorieën 
eisers op cassatietechnisch vlak even onbedreven kunnen zijn.

Het in deze zaak door de echtgenoten ROBA-KNAEPEN ingesteld cassatieberoep komt mij 
dan ook ontvankelijk voor.

Ten gronde.
In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat het enig middel niet 

ontvankelijk is wegens onduidelijkheid nu eisers schending aanvoeren van de artikelen 
1325,  1327  en  1329 van  het  Burgerlijk  Wetboek  zonder  nader  te  preciseren  hoe  het 
bestreden arrest deze bepalingen zou hebben miskend.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0052.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt op dat het cassatieberoep niet door een advo-

caat is ondertekend.
2.  Artikel  1080  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  onder  meer  dat  het 

verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift 
als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend.

In afwijking van deze bepaling bepaalt artikel 378 Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 
betreffende  de  beslechting  van  fiscale  geschillen,  dat  het  verzoekschrift  in 
cassatie voor de belastingplichtige door een advocaat ondertekend en neergelegd 
mag worden.

Hieruit  volgt  dat inzake inkomstenbelastingen het  verzoekschrift  in cassatie 
van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat moet worden onderte-
kend en neergelegd.

3. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
Andersluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Claeys 
Boúúaert.

Nr. 144

1° KAMER - 10 maart 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SLACHTOFFER - ONVERSCHOONBARE FOUT 
- OPZETTELIJKE AARD - BEOORDELING

De opzettelijke aard van de fout van het slachtoffer en het besef dat hij moest hebben van 
het  gevaar  waaraan  hij  zich  blootstelde,  worden  door  de  bodemrechter  in  feite 
beoordeeld1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(G. e.a. T. CORONA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0228.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 oktober 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 29bis, §1, inzonderheid eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 

1989, in die wet ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, zoals het gold na de wijziging 
ervan bij de wet van 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 
2001;

artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet uitspraak op de voortgezette behandeling van de zaak van 

het vonnis van 23 april 2004, dat 1°) heeft vastgesteld "dat de partijen vragen dat de recht-
bank uitspraak doet over de omstandigheden van een verkeersongeval en de financiële 
gevolgen ervan vaststelt; het ongeval gebeurde op 26 december 1998 om 11.25u op de 
quai de Coronmeuse in Luik; de heer M., houder van een voorlopig rijbewijs, (...) reed op 
het ogenblik van de feiten zonder zijn begeleider (...); terwijl hij op de quai de Coron-
meuse in de richting Herstal-quai Saint-Léonard aan het rijden is, ziet hij een voetganger 

1 Art. 29 bis, W.A.M.-wet, gewijzigd bij W. 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 
2001; zie Cass., 2 sept. 2005, AR C.03.0256.F., nr 404.
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die de rijweg oversteekt; het gaat om de heer V.L. en de heer M. zal hem niet kunnen 
ontwijken; de heer V.L. zal aan de gevolgen van zijn verwondingen overlijden"; dat de 
deskundige  Lecrenier,  die  door  het  parket  werd  gevorderd  om  de  oorzaken  van  het 
ongeval vast te stellen, "aldus heeft geredeneerd: 1. de deskundige is van oordeel dat het 
slachtoffer  op het  ogenblik  van  de aanrijding ongeveer  0,8  m verwijderd  was  van de 
boord van de rijweg die hij aan het oversteken was (...); 2. gelet op studies waarmee de 
bescherming van voetgangers kan worden berekend, reed het voertuig van de heer M. op 
het ogenblijk van de feiten tegen 60 km/u, hierbij is een foutenmarge van ± 15 pct. moge-
lijk (...); 3. het slachtoffer heeft  een traject van 0,7 m afgelegd voor hij werd geraakt; 
tegen 5 km/u wordt die afstand afgelegd in 0,5 seconde (...); 4. tegen 60 km/u legt de auto 
8 meter af in 0,5 seconde; volgens deskundige Lecrenier was de auto 8 meter verwijderd 
van het slachtoffer toen deze de weg begon over te steken (...); de deskundige neemt een 
reflextijd van één seconde in aanmerking: volgens hem 'kan men dus ervan uitgaan de dat 
de heer M., die tegen 60 km/u reed, onmogelijk kon remmen voor de voetganger die de 
weg begint over te steken (...)'"; 2°) dat een plaatsbezichtiging heeft bevolen en bevolen 
heeft tijdens die bezichtiging deskundige Lecrenier en de heer N. als getuigen te horen;

het  bestreden  vonnis  stelt  de  volgende  gegevens  vast:  "de  quai  de  Coronmeuse  is 
verdeeld in drie rijwegen, die elk twee rijstroken hebben; tussen elk van die rijwegen is er 
een berm die dient als trottoir; de verkeerslichten regelen hoe de voertuigen rijden en de 
voetgangers oversteken; de lichten voor de voetgangers zijn niet gesynchroniseerd, het 
licht op de eerste rijweg (kant van de huizen) gaat immers op een ander tijdstip branden 
dan de lichten van de twee overige rijwegen,  namelijk de middelste  rijweg - voor  de 
bussen - en de buitenste rijweg (kant van de Maas); op de middelste rijweg is er tweerich-
tingsverkeer,  op de overige eenrichtingsverkeer;  de rijweg is rechtlijnig, het uitzicht is 
uitstekend over honderden meters; de rechtbank wees erop dat sommige voertuigen vrij 
vlug reden; het duurt ongeveer vijftien seconden om de rijweg tegen een normaal tempo 
over te steken; in dit stadium ligt de volgende conclusie voor de hand: het oversteken van 
zo'n brede en ingewikkelde rijweg vereist aandacht en voorzichtigheid, te meer daar er ten 
tijde van de feiten nog een snelheidsbeperking van 80 km/u gold"; het oordeelt "dat uit de 
verklaring van de heer M., die wordt bevestigd door de oorspronkelijke verklaring van 
getuige N. in het strafdossier, het verslag en het verhoor van de heer L. exact kan worden 
opgemaakt dat het ongeval als volgt verlopen is: de heer M. rijdt op de rechterrijstrook 
van de derde rijweg (kant van de Maas) aan de toegestane snelheid van 60 à 70 km/u; hij 
bemerkt het slachtoffer wiens gedrag hem verontrust; terwijl het slachtoffer de middelste 
rijweg oversteekt, schakelt de heer M. terug naar derde versnelling en claxonneert; het 
slachtoffer kijkt om en stopt ter hoogte van de middenberm tussen de tweede en de derde 
rijweg; de heer M. die denkt dat alle gevaar geweken is, schakelt naar vierde versnelling 
en geeft gas aangezien het licht voor hem op groen staat; wanneer de heer M. zich op acht 
meter van het zebrapad bevindt, zet de heer V.L. zich weer in beweging, terwijl het licht 
voor de voetgangers op rood staat; een halve seconde nadien gebeurt de aanrijding terwijl 
het slachtoffer  80 cm heeft  afgelegd zonder dat de heer M. iets kan doen om hem te 
ontwijken (zijn reactietijd bedraagt ten minste één seconde)"; het beslist dat "geen enkele 
fout in oorzakelijk verband met het ongeval ten laste kan worden gelegd aan de heer M.", 
die  "voorzichtig  heeft  gehandeld  en  niets  heeft  kunnen  doen  om  het  slachtoffer  te 
ontwijken"

vervolgens  beschikt  het  bestreden  vonnis  afwijzend  op  de  vordering  die  de  eisers 
hadden  ingesteld  tegen  verweerster  op  grond  van  artikel  29bis  van  de  wet  van  21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen, teneinde vergoed te worden voor de schade die zij door het overlijden van de heer 
V.L. hadden geleden.

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
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"het slachtoffer heeft een, opzettelijke of quasi-opzettelijke, fout begaan, die een onver-
schoonbare fout is in de zin van voornoemde bepaling. Inderdaad,  hoewel hij met een 
claxon is gewaarschuwd en het uitzicht uitstekend is, beslist hij over te steken, ook al staat 
het licht voor hem op het rood en komt er op acht meter van het zebrapad een auto tegen 
een snelheid van 60 à 70 km/u aangereden. Getuige N. reageerde trouwens onmiddellijk 
als volgt: 'je moet gek zijn om zo over te steken als het licht voor de voetgangers op rood 
staat'. Het feit dat de lichten niet gesynchroniseerd zijn heeft hier geen belang. Getuige N. 
verklaart dat het licht voor de auto's op groen stond op het ogenblik van de aanrijding, 
hetgeen zonder enige betwisting impliceert dat de voetgangerslichten op de tweede en de 
derde rijweg al enige tijd op rood stonden. Het slachtoffer kon dus niet verrast zijn door 
dat feit, en de bewering van de (eisers) dat de heer V.L. het misschien niet heeft gemerkt,  
kan onmogelijk worden gevolgd. De (eisers) voeren trouwens aan dat sommige voetgan-
gers tijdens de plaatsbezichtiging, overstaken toen het licht op rood stond. Dit is uiteraard 
onvoldoende  om een  dergelijk  gedrag  te  rechtvaardigen  of  te  verschonen.  Ten  slotte 
kunnen de speculaties van de (eisers) over de vermeende geestestoestand van het slacht-
offer  niet  gecontroleerd  worden  en zijn  ze  niet  ter  zake  dienend,  aangezien  de feiten 
duidelijk bewezen zijn en ze de aard van de fout van het slachtoffer kunnen typeren".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989, zoals het bestond ten tijde van de 

feiten,  luidt  als volgt:  "Bij  een verkeersongeval  waarbij  een motorrijtuig betrokken is, 
wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slacht-
offer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder 
of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet". Volgens het vijfde lid van 
artikel 29bis, §1, kunnen "slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de 
enige oorzaak was  van het ongeval,  (...)  zich niet  beroepen op de bepalingen van het 
eerste lid". Volgens het zesde lid van dat artikel is "enkel de opzettelijke fout van uitzon-
derlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootge-
steld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, (...) onverschoonbaar".

Om de vergoeding waarin artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de voornoemde wet voor-
ziet, te ontzeggen, moet de " uitzonderlijke ernst" van de fout van het slachtoffer beper-
kend worden beoordeeld. Die beperkende beoordeling belet echter dat een ernstige fout 
onverschoonbaar wordt geacht in de zin van artikel 29bis, §1, vijfde en zesde lid, wanneer 
zij in dezelfde omstandigheden als die van het slachtoffer door sommige andere mensen 
wordt begaan.

In deze zaak oordeelde het bestreden vonnis dat "het oversteken van zo'n brede en inge-
wikkelde rijweg aandacht en voorzichtigheid vereist" en heeft het, bij de plaatsbezichti-
ging, vastgesteld dat "sommige voetgangers overstaken toen het licht op rood stond". Het 
vonnis is evenwel van oordeel dat laatstgenoemde omstandigheid niet van dien aard is om 
het gedrag te "rechtvaardigen" of te "verschonen" van het slachtoffer  dat "niet  verrast 
(kon) zijn door dat feit", namelijk dat "de voetgangerslichten op de tweede en de derde 
rijweg al enige tijd op rood stonden", welk motief niet impliceert dat die overige voetgan-
gers evenmin konden merken dat de lichten op rood stonden.

Door te oordelen dat het slachtoffer, dat is overgestoken toen het licht op rood stond en 
op een afstand van acht meter van het zebrapad een auto tegen een snelheid van 60 à 70 
km/u  kwam aangereden,  een onverschoonbare  fout  heeft  begaan in  de zin van  artikel 
29bis, §1, van de wet van 21 november 1989, hoewel de rechtbank bij de plaatsbezichti-
ging heeft vastgesteld dat andere voetgangers eveneens die brede en ingewikkelde rijweg 
overstaken toen het licht op rood stond, heeft het bestreden vonnis voornoemde bepaling 
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geschonden, meer bepaald het vijfde en zesde lid ervan. Door de eisers elke vergoeding te 
ontzeggen, schendt het bestreden vonnis bovendien artikel 29bis, §1, eerste lid.

2. Tweede onderdeel
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht".

De verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de bestuurder van het motorrijtuig dat 
in  een  ongeval  betrokken  is  waarbij  een  voetganger  gekwetst  raakt  of  overlijdt,  kan 
slechts ontkomen aan de vergoeding van het slachtoffer of zijn rechthebbenden, waarin 
artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 voorziet, op voorwaarde 
dat hij bewijst dat het slachtoffer een onverschoonbare fout heeft begaan in de zin van het 
vijfde en zesde lid van voornoemde bepaling. Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, moet 
de onverschoonbare fout onder meer opzettelijk geweest zijn en moet degene die ze heeft 
begaan zich bewust zijn geweest van het gevaar waaraan hij zich blootstelde. De verzeke-
raar moet bewijzen dat de fout van het slachtoffer die twee kenmerken vertoonde.

Om te  bewijzen  dat  het  slachtoffer  zich  bewust  moet  zijn  geweest  van  het  gevaar 
waaraan hij zich blootstelde, kan de rechter zijn geestestoestand in aanmerking nemen.

In hun "Nota na de plaatsbezichtiging", die werd neergelegd op de terechtzitting van 24 
september 2004, en als conclusie gold, voerden de eisers aan dat de onverschoonbare fout 
van de heer V.L. niet bewezen was op grond dat " er rekening moet worden gehouden met 
het feit dat wijlen S. V. L. zoals elke ochtend zijn gebruikelijke wandeling in het centrum 
van Luik maakte, en, op enkele dagen van zijn officiële pensionering, geen enkele reden 
had om zich opzettelijk bloot te stellen aan een uiterst gevaarlijke toestand; om hiervan 
overtuigd te raken, is het voldoende erop te wijzen dat zowel de bestuurder M. als getuige 
N. erkenden dat de voetganger eventjes gestopt was, wat totaal in strijd is met een zelf-
moordpoging en duidelijk maakt dat hij wilde nagaan of er ander weggebruikers waren 
(...)".

Het bestreden vonnis zegt dat "de speculaties van de (eisers) over de vermeende gees-
testoestand van het slachtoffer niet gecontroleerd kunnen worden en niet ter zake dienend 
zijn, aangezien de feiten duidelijk bewezen zijn en ze de aard van de fout van het slacht-
offer kunnen typeren"en beslist dat hij een "opzettelijke of quasi-opzettelijke fout begaan 
heeft, die een onverschoonbare fout is in de zin van" artikel 29bis, §1, van de wet van 21 
november 1989, aangezien het slachtoffer de derde rijweg is overgestoken toen het licht 
voor de voetgangers op rood stond en de auto van de heer M. naderde die tegen 60/70 km/
u reed en geclaxonneerd had.

Het  was  trouwens  wel  ter  zake  dienend  de  geestestoestand  van  het  slachtoffer  in 
aanmerking te nemen om aan te tonen dat hij zich opzettelijk had blootgesteld aan een 
gevaar waarvan hij zich bewust moest zijn. Het vonnis schendt bijgevolg artikel 29bis, §1, 
eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989.

Door te weigeren acht te slaan op de conclusie van de eisers betreffende die geestestoe-
stand,  op grond dat het  om "oncontroleerbare  speculaties" gaat,  miskent  het bestreden 
vonnis de regel volgens welke verweerster, in haar hoedanigheid van W.A.M.-verzekeraar 
van de bestuurder die betrokken was in een ongeval waarbij een voetganger het leven liet, 
hoorde te bewijzen dat die voetganger zich opzettelijk aan het gevaar had blootsgesteld en 
dat hij zich ervan bewust moest zijn. Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 
november 1989.

BESLISSING VAN HET HOF
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1. Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt niet vast dat sommige voetgangers tijdens de plaats-

bezichtiging de weg overstaken toen het licht op rood stond.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
2. Tweede onderdeel
Krachtens  artikel  29bis,  §1,  zesde  lid,  van de  wet  van  21  november  1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen, 
zoals het  in deze zaak van toepassing is,  is  de onverschoonbare  fout  die  het 
slachtoffer het in het eerste lid van die paragraaf bedoelde recht op vergoeding 
ontzegt,  de opzettelijke fout  van uitzonderlijke ernst,  waardoor degene die ze 
begaan heeft zonder geldige reden wordt blootsgesteld aan een gevaar waarvan 
hij zich bewust had moeten zijn.

Het bestreden vonnis stelt vast dat " hoewel [de voetganger] met een claxon 
[was]  gewaarschuwd  en  het  uitzicht  uitstekend  [was],  [besliste]  hij  over  te 
steken, ook al [stond] het licht voor hem op het rood en [kwam] er op acht meter 
van het zebrapad een auto tegen een snelheid van 60 à 70 km/u aangereden", dat 
blijkens de verklaring van een getuige "de voetgangerslichten op de tweede en de 
derde rijweg al enige tijd op rood stonden", dat de voetganger "dus niet verrast 
[kon] zijn door dat feit" en dat niet kan worden aangenomen dat hij "het moge-
lijks niet had gemerkt".

Op grond van die vaststelling beslist het bestreden vonnis dat de rechtsvoor-
ganger van de eisers een onverschoonbare fout heeft begaan in de zin van voor-
noemd artikel 29bis, § 1, zesde lid.

Door  voorts  te  vermelden  dat  "de  speculaties  van  de  [eisers]  over  de 
vermeende  geestestoestand  van  het  slachtoffer  niet  gecontroleerd  [kunnen] 
worden  en  (...)  ze niet  ter  zake  dienend [zijn],  aangezien  de  feiten  duidelijk 
bewezen zijn en ze de aard van de fout van het  slachtoffer  kunnen typeren", 
oordeelt het vonnis, op grond van een feitelijke beoordeling, dat de opzettelijke 
aard van de fout van het slachtoffer en het bewustzijn dat hij diende te hebben 
van het gevaar waaraan hij zich blootstelde, duidelijk bewezen zijn aan de hand 
van de gegevens van de zaak en dat, bijgevolg, de beweringen van de eisers over 
de geestestoestand van het slachtoffer geen belang vertonen.

Aldus keert het de bewijslast niet om en schendt het geen enkele van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

10  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de heer Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de heer de Koster, advo-
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caat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en De Gryse.

Nr. 145

1° KAMER - 10 maart 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - ONTTREKKING - GEWETTIGDE 
VERDENKING - MEESTER - BEGRIP

2º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - VORDERING TOT 
ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - DOOR DE ORDE BEZOLDIGDE ADVOCAAT - MEESTER - 
BEGRIP

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - ONTTREKKING - GEWETTIGDE 
VERDENKING - ADVOCAAT LID VAN HET KABINET VAN DE STAFHOUDER EN VAN DE DEONTOLOGISCHE 
COMMISSIE - TUCHTPROCEDURE - GEVOLG - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID

4º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - VORDERING TOT 
ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ADVOCAAT LID VAN HET KABINET VAN DE STAFHOUDER 
EN VAN DE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - TUCHTPROCEDURE - GEVOLG - ONAFHANKELIJKHEID - 
ONPARTIJDIGHEID

1º en 2° Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van 
de Orde heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater 
die de zaak wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht  
van de stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn 
prestaties in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat  
de raad van de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°,  
Ger. W1.

3º en 4° De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is  
ingesteld  op  grond van zijn  verwijten  aan de partij  die  de onttrekking  vordert,  in  het 
kabinet van de stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat  
hij zitting heeft in de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker  
of  bij  derden  een  gewettigde  verdenking  kan  doen  ontstaan  over  de  strikte 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. 
(Art. 650, Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij  een  met  redenen  omklede  en  door  Meester  Manuel  Vancauwenberghe, 

advocaat bij de balie van Brussel, ondertekende akte die op 2 februari 2006 ter 
griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat de tegen hem inge-

1 Zie FAUSTIN Elie, Théorie du Code d'instruction criminelle, dl. 2, nr 1580, trefwoord "Récusation", 
nr 139; R. ROUARD, Traité élémentaire du droit judiciaire privé, 2de deel, vol. III, 1977, nrs 367 en 
434. 
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stelde tuchtzaak wegens gewettigde verdenking wordt onttrokken aan de Fransta-
lige Orde van advocaten van de balie van Brussel.

Bij arrest van 17 februari 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoekschrift niet 
kennelijk onontvankelijk is.

De raad van de Franstalige Orde van advocaten van de balie van Brussel heeft 
de in artikel 656, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring 
afgelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Verzoeker die vraagt dat de tegen hem ingestelde tuchtzaak wegens gewet-

tigde verdenking wordt onttrokken aan de Franstalige Orde van advocaten van de 
balie  van Brussel,  voert  een eerste  grond van gewettigde  verdenking aan die 
hierop is gebaseerd dat een van de bezwaren die hem ten laste worden gelegd 
ontstaan is uit een incident tussen hem en Meester M. dat laatstgenoemde bij de 
overheden van de Orde heeft aangegeven.

Uit de omstandigheid dat Meester M., op voorstel van de stafhouder, aange-
wezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties in die 
hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad 
van de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van artikel 828, 8°, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Voorts is de omstandigheid dat Meester M., die geen partij is in de tuchtproce-
dure, in het kabinet van de stafhouder inzonderheid belast is met de deontologi-
sche kwesties en dat hij zitting heeft in de deontologische raad, niet van dien 
aard  dat  zij  bij  verzoeker  of  bij  derden een  gewettigde  verdenking kan doen 
ontstaan  over  de  strikte  onpartijdigheid  van  de  raad  van  de  Orde  die  dient 
uitspraak te doen.

2. Verzoekers overige beweringen die betrekking hebben op de stafhouder en 
het lid van de raad van de Orde dat als verslaggever optrad, terwijl geen van hen 
zitting zal houden in de raad die de zaak moet berechten, zijn niet van dien aard 
dat ze gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan op grond waarvan die zaak 
aan dat rechtscollege wordt onttrokken.

3. Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de heer Storck – Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Vancauwenberghe, Brussel.
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Nr. 146

3° KAMER - 13 maart 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
AUTHENTIEKE AKTE - LENING GEWAARBORGD DOOR EEN HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERBAND TUSSEN TWEE BESLISSINGEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - UITWERKING

1º  De  authentieke  akte  van  lening,  die  gewaarborgd  wordt  door  een  hypothecaire  
inschrijving, levert bewijs op van de overeenkomst die het vaststelt, zolang het tegendeel 
niet bewezen is. (Artt. 1319 en 1320, B.W.)

2º  Vernietiging  van  de  beslissing  die  de  rechtsvordering  van  eiseres  niet-ontvankelijk  
verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waarbij het arrest die rechtsvordering roekeloos 
en  tergend  verklaart  wegens  het  verband  dat  de  feitenrechter  tussen  die  twee 
beslissingen legt1.

(THE WHITE HOUSE bvba T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0268.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op 21 december  2004 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  22  februari  2005 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 470, eerste lid, 528, 548 tot 552 en 564 van boek III van titel 1 van het 

Wetboek van Koophandel (wet van 18 april 1851);
- artikelen 40, 75, §§1 en 3, 91 tot 95 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 

1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres, hypothecair schuldeiser in tweede rang van de 

gefailleerde  vennootschap,  "een  schadevergoeding  (van  verweerder)  vordert  in  haar 
hoedanigheid van 'in eerste rang opgeklommen schuldeiser',  doordat ze als dusdanig is 
benadeeld door de verkoop van onroerende goederen uit het faillissement van de naam-
loze vennootschap Verfil voor een volgens haar ontoereikende prijs" en dat "de litigieuze 
goederen uit de hand zijn verkocht bij authentieke akte van 11 juli 1997", en verklaart 

1 Zie Cass., 27 maart 2003, A.R. C.02.0159.F-C.02.0239.F, nr 210.



600 HOF VAN CASSATIE 13.3.06 - Nr. 146 

vervolgens  de  rechtsvordering  van  eiseres  "niet-ontvankelijk  bij  gebrek  aan  juridisch 
belang", wijst die vordering af en, bij de uitspraak over verweerders incidentele tegenvor-
dering,  veroordeelt  eiseres  om hem een  schadevergoeding  van  1.240  euro  te  betalen 
wegens tergend en roekeloos geding.

Het arrest verantwoordt die beslissingen op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven zijn beschouwd, en in het bijzonder op de gronden 

"dat het hof [van beroep], in de arresten die het op 26 juni 1997 en 25 juni 1998 tussen 
dezelfde partijen heeft gewezen in de loop van de verkoopprocedure waartegen (eiseres) 
zich verzette, de verkoop 'voor alle schuldeisers gunstig' heeft genoemd (26 juni 1997) en 
dat  '(eiseres)  niet  de  eerst  ingeschreven  schuldeiser  was,  aangezien  de  hypothecaire 
inschrijving van de K.B.L. niet was geschrapt en die schuldeiser een derde in zijn rechten 
gesubrogeerd leek te hebben' (25 juni 1998); (...) dat (eiseres) niet de derde is die de hypo-
thecaire schuldeiser in eerste rang heeft betaald en in de rechten van de K.B.L. als hypo-
thecair schuldeiser in eerste rang is getreden; dat (eiseres), op de datum van verkoop van 
de onroerende goederen, noch de hypothecaire schuldeiser in eerste rang was noch de in 
de rechten van die schuldeiser getreden derde was; en dat er op die datum een hypothe-
caire schuldvordering in eerste rang op naam van de K.B.L. was ingeschreven, in haar 
voordeel of in het voordeel van de derde die haar had betaald en die in de rechten van de 
K.B.L. was getreden",

en daarenboven op grond van de redenen,
"dat de procedure tot betwisting van (eiseres') hypothecaire inschrijving in tweede rang 

reeds 9 jaar en 10 maanden voor de gedingrechter hangende is; dat (eiseres), die in deze 
procedure moet aantonen dat zij een juridisch belang heeft om op grond van een titel van 
hypothecair  schuldeiser  in  rechte  op  te  treden,  wetens  en  willens  geen  uitspraak  ten 
gronde nagestreefd heeft over het al dan niet bestaan van de betwiste titel die zij thans 
aanvoert; dat een dergelijk verzuim gedurende een dergelijke termijn aantoont dat zij de 
betwisting over de titel [waarop] zij aanspraak vermeent te maken, wil onttrekken aan het 
debat op tegenspraak voor de feitenrechter en aan een rechterlijke beslissing die haar de 
bevoorrechte schuldvordering, [waarop] zij zich beroept en deze rechtsvordering grondt, 
toekent of weigert; dat (eiseres) in gebreke blijft het bestaan van de titel aan te tonen die 
haar het juridisch belang geeft om in rechte op te treden in de hoedanigheid van 'hypothe-
cair schuldeiser benadeeld door een totale verkoop, waarin ook de verkoop van de grond-
slag van zijn voorrecht ten voordele van de massa begrepen is'".

Grieven
Het belang dat luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereist is om een rechts-

vordering in te stellen, bestaat in elk materieel of moreel, maar niet theoretisch, voordeel 
dat eiser uit de vordering kan halen op het ogenblik dat hij ze instelt.

In geval van faillissement  van hun schuldenaar kunnen de schuldeisers, in de regel, 
geen individuele aansprakelijkheidsvordering tegen de curator instellen, zolang het faillis-
sement  niet  is  afgesloten.  Dat beginsel  is  niet toepasselijk indien de schuldeiser eigen 
schade geleden heeft, d.w.z. schade die onderscheiden is van de collectieve schade van de 
massa van schuldeisers; in dat geval heeft de schuldeiser het recht om individueel tegen 
de curator in rechte op te treden zonder de afsluiting van het faillissement  te moeten 
afwachten.  Hij  verantwoordt  wat  dat  betreft  het  bij  artikel  17  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek vereiste belang. 

De hypothecaire schuldeiser, al is hij ingeschreven in tweede rang, lijdt eigen schade in 
de hierboven vermelde betekenis wanneer het bezwaarde onroerend goed door de curator 
verkocht wordt voor een kennelijk te lage prijs, en wanneer hij aanvoert dat een betere 
prijs verkregen had kunnen worden, waardoor de in eerste rang ingeschreven schuldeiser 
volledig en hijzelf, zelfs maar gedeeltelijk, hadden kunnen worden voldaan. Hij geeft dan 



Nr. 146 - 13.3.06 HOF VAN CASSATIE 601 

blijk van het bij artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste belang om tegen de 
curator een aansprakelijkheidsvordering in te stellen. 

Het werd te dezen niet betwist dat eiseres op de onroerende goederen van de gefail-
leerde vennootschap een hypotheek in tweede rang genoot krachtens een authentieke akte 
van een lening, opgesteld op 23 april 1994, en dat de geldigheid van de lening en, bijge-
volg, van de hypotheek, door verweerder betwist werd in een geding dat hij in 1995 voor 
de Rechtbank van Koophandel te Verviers had ingeleid, en dat bij vonnis van 1 september 
1998 is verwezen naar de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Authentieke  akten  leveren  luidens  de  artikelen  1319  en  1320  van  het  Burgerlijk 
Wetboek bewijs op, zelfs ten aanzien van derden, zolang het tegendeel niet is bewezen 
volgens de bij wet voorgeschreven voorwaarden en middelen.

Bijgevolg kon het arrest niet zonder miskenning van de bewijskracht van de authen-
tieke akte, waarop de litigieuze hypotheek gegrond was, steunen op de omstandigheden 
"dat de procedure tot betwisting van (eiseres') hypothecaire inschrijving in tweede rang 
reeds 9 jaar en 10 maanden voor de gedingrechter hangende is" en dat eiseres, samen-
gevat,  wetens  en  willens  geen  uitspraak  nagestreefd  heeft  over  de  betwisting  van  de 
geldigheid van de titel waarop zij zich beriep, om te beslissen dat eiseres in gebreke bleef 
"het bestaan van de titel aan te tonen die haar het rechtsbelang geeft om in rechte op te 
treden in de hoedanigheid van hypothecair schuldeiser". Het arrest verantwoordt bijgevolg 
zijn beslissing niet naar recht dat de door eiseres tegen verweerder ingestelde aansprake-
lijkheidsvordering "niet ontvankelijk is bij gebrek aan rechtsbelang" en dat die rechtsvor-
dering tergend en roekeloos is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens  de artikelen 1319 en 1320 van het  Burgerlijk Wetboek levert  de 

authentieke akte bewijs  op van de overeenkomst  die  het  vaststelt,  zolang het 
tegendeel niet is bewezen.

Uit  de stukken waarop  het  Hof  vermag acht  te  slaan,  blijkt  dat  eiseres  de 
naamloze  vennootschap  Verfil,  in  wiens  rechten  verweerder  getreden  is,  een 
lening heeft verstrekt die gewaarborgd werd door een hypothecaire inschrijving 
in tweede rang, en dat verweerder, voor de rechtbank van koophandel, de nietig-
verklaring van die leningsovereenkomst vordert.

Het  arrest  vermeldt  "dat  [de  laatstgenoemde]  procedure  tot  betwisting  van 
[eiseres'] hypothecaire inschrijving in tweede rang reeds 9 jaar en 10 maanden 
voor de gedingrechter  hangende is;  dat  [eiseres]  [...]  wetens  en willens  geen 
uitspraak  ten  gronde  nagestreefd  heeft  over  het  al  dan  niet  bestaan  van  de 
betwiste titel die zij thans aanvoert [en] dat een dergelijk verzuim tijdens een 
dergelijke  termijn  aantoont  dat  zij  de  betwisting  over  de  titel  [waarop]  zij 
aanspraak vermeent te maken, wil onttrekken aan het debat op tegenspraak voor 
de  feitenrechter  en  aan  een  rechterlijke  beslissing  die  haar  de  bevoorrechte 
schuldvordering,  [waarop]  zij  zich  beroept  en  deze  rechtsvordering  grondt, 
toekent of weigert".

Om die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht, volgens 
welke eiseres "in gebreke blijft het bestaan van de titel aan te tonen die haar het 
rechtsbelang geeft om in rechte op te treden in de hoedanigheid van 'hypothecair 
schuldeiser benadeeld door een totale verkoop, waarin ook de verkoop van de 
grondslag van zijn voorrecht ten voordele van de massa begrepen is'", en haar 
rechtsvordering bijgevolg niet ontvankelijk is.
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Het middel is gegrond.
Vernietiging van de beslissing die de rechtsvordering van eiseres niet-ontvan-

kelijk verklaart, strekt zich uit tot die waarbij die rechtsvordering roekeloos en 
tergend  genoemd wordt  wegens  het  verband  die  door de  feitenrechter  tussen 
beide beslissingen gelegd wordt.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

13 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 147

2° KAMER - 14 maart 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - DOUANE EN 
ACCIJNZENWET - VEROORDELING TOT BETALING VAN ONTDOKEN INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN - 
ARTIKEL 18, EERSTE LID, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - ONTVANKELIJKHEID

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - VERPLICHTING TOT 
AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANEDOCUMENTEN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - PERSONEN GEHOUDEN TOT 
BETALING VAN DOUANESCHULD - ARTIKELEN 4.1 EN 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 
VAN 18 APRIL 1988

4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - PERSONEN GEHOUDEN TOT BETALING VAN 
DOUANESCHULD - ARTIKELEN 4.1 EN 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 VAN 18 APRIL 
1988

5º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - DOUANERECHTEN - PERSONEN GEHOUDEN TOT 
BETALING VAN DOUANESCHULD - ARTIKEL 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 VAN 18 
APRIL 1988 - ARTIKELEN 39 EN 40, TIR-OVEREENKOMST - ARTIKEL 2.1, C, VERORDENING 
(E.E.G.) NR 2144/87 VAN DE RAAD VAN 13 JULI 1987

6º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - BETALING VAN RECHTEN EN HEFFINGEN TER ZAKE VAN 
INVOER OF UITVOER - ORGANISATIE DIE ZICH GARANT HEEFT GESTELD VOOR TIR-VERVOER - 
ARTIKEL 8, TIR-OVEREENKOMST

7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - DUIDELIJKE AKTE - ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG
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8º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - DUIDELIJKE AKTE - ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG

9º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - DOUANERECHTEN - VASTSTELLING VAN OVERTREDING 
OF ONREGELMATIGHEID - ARTIKEL 37, TIR-OVEREENKOMST

10º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - BEGRIP 
- ARTIKEL 265, §§1 EN 2, DOUANE EN ACCIJNZENWET

1º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser in  
cassatie voor de appèlrechters heeft aangevoerd dat hij  bij  toepassing van artikel 18, 
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten niet kan 
worden  veroordeeld  tot  betaling  van  de  ontdoken  invoerrechten  en  accijnzen,  is  dit  
middel nieuw en niet ontvankelijk1.

2º  De  in  artikel  257,  §1,  A.W.D.A.  strafrechtelijk  gesanctioneerde  verplichting  tot  
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane- of accijnsdocument waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft  
betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook is voorgeschreven2.

3º en 4° De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 
18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling  
van een douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde,  
door wiens toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk  verantwoordelijk  werd  gesteld  voor  de  niet-aanzuivering,  hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld3 

5º Uit artikel 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 en de artikelen 39 en 40 van de 
TIR-Overeenkomst  volgt  dat  de  houder  van  het  carnet  TIR,  als  persoon  die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten bij  
invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag of de gebruikmaking  
van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst, één van de personen is  
die gehouden is tot betaling van de douaneschuld bij invoer, indien aan rechten bij de  
invoer onderworpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, zoal bedoeld 
in artikel 2.1, c, van Verordening (E.E.G.) nr 2144/874.  (Art. 4.2, E.E.G.-Verordening nr 
1031/88 van 18 april 1988; Artt. 39 en 40, Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake 
het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR)

6º Artikel 8 van de TIR-Overeenkomst dat de verbintenissen en de aansprakelijkheid regelt  
van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR-vervoer garant heeft gesteld, doet 
geen afbreuk aan de verplichting tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks de  
rechten  en  heffingen  ter  zake  van  de  invoer  of  uitvoer  verschuldigd  zijn5.  (Art.  8, 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR)

7º  en 8°  Het  Hof  is  overeenkomstig  artikel  234 van het  Verdrag tot  oprichting  van de  
Europese  Gemeenschappen  niet  verplicht  aan  het  Hof  van  de  Europese 
Gemeenschappen een prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door  
de instelling van de Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is6.

9º De vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het kantoor van 
doorgang werden aangeboden of de douaneregeling waaronder onder geleide van een 
carnet  TIR vervoerde documenten werden geplaatst,  niet  werd  gezuiverd,  houdt  een 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie Cass., 22 juni 2004, A.R. P.03.1620.N, A.C., 2004, nr 344.
3 Zie voetnoot 1.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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vaststelling  van  overtreding  of  onregelmatigheid  in  de  zin  van  artikel  37,  TIR-
Overeenkomst  en  artikel  10.3  van  de  Verordening  (E.E.G.)  nr  719/91  (Art.  37, 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR; Art. 10.3, E.E.G.-Verordening7 nr 719/91 van de Raad 
van 21 maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en 
van carnets ATA als doorvoerdocumenten)

10º Niet ontvankelijk  is  het middel  dat  schending aanvoert  van artikel  265,  §§1 en §2, 
A.W.D.A. zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt8.

(V. e.a. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef :
I.  Cassatieberoep  door  E.V.,  P.V.,  T.S.,  M.D.,  beklaagden,  en  N.V.  V.V.S. 

International, civielrechtelijk aansprakelijke partij
1.  Het  eerste  middel  is  gericht  tegen  de  beslissing  van  de  appelrechters  inzake  de 

bevoegdheid van de Belgische strafrechter. De appelrechters beslissen met toepassing van 
artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad van 21 maart 1991 betref-
fende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdo-
cumenten9 dat de overtreding of onregelmatigheid wordt geacht te zijn begaan in België, 
dit is de Lid-Staat waar de overtreding of onregelmatigheid is vastgesteld, aangezien niet 
met afdoende zekerheid kan worden bepaald op welke plaats de goederen daadwerkelijk 
aan het douanetoezicht werden onttrokken en het bewijs van de regelmatigheid van het 
vervoer niet werd geleverd (arrest, p. 28-31).

Het eerste middel komt in zijn geheel op tegen de beoordeling door de appelrechters 
van feitelijke gegevens of vraagt van het Hof zelf de beoordeling daarvan, waarvoor het 
Hof evenwel geen bevoegdheid heeft.

Het middel is niet ontvankelijk.
2. Het  tweede  middel  is  eveneens  gericht  tegen  de beslissing  van  de appelrechters 

inzake de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. Het middel is meer bepaald gericht 
tegen de bijkomende overweging van de appelrechters dat “een en ander ten slotte mede 
dient beschouwd in het licht en tegen de achtergrond van het feit dat de kwestieuze fraude 
in wezen vanuit België werd opgezet en/of georchestreerd; dat, onder meer, de instructies 
tot het stellen van handelingen ten gevolge waarvan de goederen aan het douanetoezicht 
konden onttrokken worden vanuit België (N.V. V.V.S. International)  werden gegeven” 
(arrest, p. 31).

Het middel is gericht tegen een duidelijk ten overvloede gegeven reden. Het middel kan 
niet leiden tot cassatie en is bijgevolg niet ontvankelijk.

3. Het derde middel is gericht tegen de veroordeling van de eisers tot betaling van de 
ontdoken invoerrechten en accijnzen met betrekking tot de tien carnets TIR waarop de 
hen ten laste gelegde feiten betrekking hebben.

Beide onderdelen van het middel gaan uit van de veronderstelling dat de eisers werden 
veroordeeld tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen op grond van niet-
zuivering van de carnets TIR. De eisers voeren grieven aan tegen de beoordeling dat zij 
tot zuivering van de carnets TIR verplicht zouden zijn.

De eisers werden echter vrijgesproken voor de hen onder “Feit  2” ten laste gelegde 
feiten, namelijk de betreffende carnets TIR niet regelmatig te hebben aangezuiverd en aan 
de goederen niet de vereiste bestemming te hebben gegeven.

7 Ibid.
8 Ibid.
9 PB. L 78, 26 maart 1991.
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Zij werden daarentegen schuldig verklaard aan “Feit 1”, namelijk onttrekking aan de 
doorvoer van sigaretten, vervoerd onder dekking van de betreffende carnets TIR.

De veroordeling van de eisers tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen 
steunt op hun schuld aan de onttrekking van de goederen aan de doorvoer.

Het middel mist zodoende feitelijke grondslag.
4. Het vierde middel is, zoals het eerste en tweede middel, gericht tegen de beslissing 

van de appelrechters inzake de bevoegdheid van de Belgische strafrechter.
Het middel gaat ervan uit dat wegens de vrijspraak van de eisers voor “Feit 2” (niet-

regelmatige zuivering) de appelrechters hun beslissing niet kunnen laten steunen op de 
vaststelling dat de vervoerdocumenten niet werden gezuiverd.

De  beslissing  van  de  appelrechters  steunt  echter  niet  op  de  vaststelling  van  niet-
zuivering  van  de  carnets  TIR  maar  op  de  overweging  dat  krachtens  artikel  10.3 
Verordening (EEG) nr. 719/91 de overtreding of onregelmatigheid wordt geacht te zijn 
begaan in België aangezien niet met afdoende zekerheid kan worden bepaald op welke 
plaats de goederen daadwerkelijk aan het douanetoezicht werden onttrokken en het bewijs 
van de regelmatigheid van het vervoer niet werd geleverd.

Het middel  steunt op een onjuiste lezing van het arrest  en mist  bijgevolg feitelijke 
grondslag.

5. Het vijfde middel is gericht tegen de veroordeling van eiser M.D., aangestelde, tot 
betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen.

Deze eiser betoogt dat hij voor de appelrechters aanvoerde (beroepsconclusie, p. 31) dat 
hij louter als bediende optrad.

Hij  voerde  dit  echter  alleen  aan  om  zijn  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  te 
betwisten.

Hij  voerde  daarentegen  geen  verweer  dat  hij  met  toepassing  van  artikel  18 
Arbeidsovereenkomstenwet niet tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen 
kon worden veroordeeld.

Nieuw en  derhalve  niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  aan  de  feitenrechter  niet  is 
voorgelegd of waarover deze op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond op 
wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of 
dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk 
zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan.

II.  Cassatieberoep  door  J.H.,  D.V.  en  N.V.  ETV  in  vereffening  (voorheen  N.V. 
Transport Van Driessche), vertegenwoordigd door haar vereffenaar Piet Provoost

A. Middelen van eiseres J.H.
a. Eerste middel
a.1. Het middel is hoofdzakelijk gericht tegen de schuldigverklaring van eiseres aan 

“Feit 2”.
In een eerste onderdeel voert eiseres hoofdzakelijk de schending van artikel 257, §1, 

A.W.D.A. en artikelen 10 en 11 van de TIR-Overeenkomst aan. Eiseres is van oordeel dat 
een carnet TIR geen document betreffende de doorvoer is waarvoor krachtens artikel 257, 
§1,  A.W.D.A.  de  aanzuivering  of  de  wederoverlegging  ten  kantore  van  uitreiking  is 
voorgeschreven.

In een tweede onderdeel voert eiseres, ondergeschikt, aan dat de artikelen 10 en 11 van 
de TIR-Overeenkomst niet voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven verplichtingen 
opleggen opdat deze bepalingen rechtstreekse werking zouden hebben.
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In  een  derde  onderdeel  voert  zij  aan  dat  uit  andere  bepalingen  van  de  TIR-
Overeenkomst  (artikelen 19,  21, 28,  39 en 40) evenmin blijkt  dat een carnet TIR een 
document is dat onder het toepassingsgebied van artikel 257, §1, A.W.D.A. zou kunnen 
vallen.

In een vierde onderdeel voert eiseres nog steeds in verband met de vraag of een carnet 
TIR wel een document is waarvan de aanzuivering of wederoverlegging op het kantoor 
van uitreiking is voorgeschreven naast schending van de artikelen 10 en 11 van de TIR-
Overeenkomst, die ook in het eerste onderdeel werd aangevoerd, schending van artikel 37 
van de TIR-Overeenkomst en van artikel 10.3 Verordening (EEG) nr. 719/91 aan. Deze 
laatste grief wordt ook aangevoerd in het derde middel, tweede onderdeel. 

In  een vijfde onderdeel voert  eiseres aan dat niet  zijzelf  maar wel  de rechtspersoon 
BVBA Hamers en Bertus Transport titularis is van de carnets TIR en dat artikel 266, §1, 
A.W.D.A. niet toelaat haar te veroordelen tot betaling van de ontdoken invoerrechten en 
accijnzen  zonder  schending  van  rechtstreeks  werkende  internationaalrechtelijke  bepa-
lingen (namelijk artikelen 10, 11 en 37 TIR-Overeenkomst, artikelen 4.2 en 5 Verorde-
ning (EEG) nr. 1031/88 van de Raad van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de 
personen die gehouden zijn tot betaling van een douaneschuld10 en artikel 10.3 Verorde-
ning (EEG) nr. 719/91). Dit vijfde onderdeel is aldus gericht tegen de veroordeling van 
eiseres op civielrechtelijk vlak.

In een vijfde onderdeel bis voert eiseres aan dat de voormelde internationaalrechtelijke 
normen geen wetsbepalingen zijn waarvan de enkele overtreding een misdrijf oplevert.

a.2. Het eerste, tweede en derde onderdeel falen naar recht.
In het arrest van 22 juni 2004 (AR P.03.1620.N) heeft het Hof geoordeeld “dat de in 

artikel 257, §1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot aanzuivering of 
wederoverlegging  van  enigerlei  douanedocument  waarvan  de  aanzuivering  of  de 
wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven een algemene draagwijdte 
heeft; dat zij betrekking heeft op enigerlei document waarbij goederen worden geplaatst 
onder een bepaalde douaneregeling die naderhand moet worden aangezuiverd”.

Het carnet TIR is een document waarbij goederen worden geplaatst onder een bepaalde 
douaneregeling die naderhand moet worden aangezuiverd.

Dit  blijkt  uit  een aantal bepalingen van de TIR-Overeenkomst,  in de versie die van 
toepassing  was  ten  tijde  van  de  feiten,  in  samenhang  met  bepalingen  van  het 
communautaire recht die rechtstreeks toepasselijk zijn.

Volgens  artikel  19  TIR-Overeenkomst  moeten  de  goederen  en het  wegvoertuig,  de 
vervoerscombinatie  of  de  container  met  het  carnet  TIR  worden  aangeboden  op  het 
douanekantoor  van  vertrek;  de  douaneautoriteiten  van  het  land van  vertrek  nemen de 
nodige maatregelen om zich te overtuigen van de juistheid van het goederenmanifest, om 
de douaneverzegeling aan te brengen of om de douaneverzegeling te controleren die onder 
de verantwoordelijkheid van bedoelde douaneautoriteiten is aangebracht door hiertoe naar 
behoren gemachtigde personen.

Artikel  21  bepaalt  dat  op  ieder  douanekantoor  van  doorgang  alsmede  op  de 
douanekantoren van bestemming het wegvoertuig, de vervoerscombinatie of de container 
met  de  lading  en  het  daarop  betrekking  hebbende  carnet  TIR  ter  controle  aan  de 
douaneautoriteiten worden aangeboden.

Artikel 28 bepaalt voorts dat het carnet TIR onmiddellijk wordt gezuiverd bij aankomst 
van de lading op het douanekantoor van bestemming,  mits de goederen dan onder een 
andere douaneregeling worden geplaatst of ten invoer tot verbruik worden aangegeven.

Ook de artikelen 10 en 11 van de TIR-Overeenkomst bevestigen, maar dan ten aanzien 

10 PB L 102, 21 april 1988.
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van de in artikel 8 bedoelde organisatie die zich garant heeft gesteld, dat het carnet TIR 
moet worden gezuiverd.

Voor wat betreft het vervoer uit, naar of over het grondgebied van het douanegebied 
van de Gemeenschap onder geleide van carnets TIR, voorziet de ten tijde van de feiten 
toepasselijke Verordening (EEG) nr. 719/91 in uitvoeringsbepalingen. Artikel 1 van deze 
verordening bepaalt dat wanneer overeenkomstig de geldende bepalingen het vervoer van 
goederen  van  de  ene  naar  de  andere  plaats  in  de  Gemeenschap  plaatsvindt  onder 
toepassing van de regeling voor internationaal vervoer van goederen onder geleide van 
carnets TIR, de Gemeenschap, wat het gebruik van het carnet TIR met het oog op dit 
vervoer  betreft,  als  één  gebied  wordt  aangemerkt.  Krachtens  artikel  2  van  diezelfde 
verordening wordt onder “douanekantoor van doorgang”, in de zin van artikel 1, onder h), 
van de TIR-Overeenkomst, verstaan ieder douanekantoor via hetwelk een wegvoertuig, 
een vervoerscombinatie of een container tijdens een TIR-vervoer in het douanegebied van 
de Gemeenschap wordt ingevoerd of uit het douanegebied van de Gemeenschap wordt 
uitgevoerd.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de organisatie die zich garant heeft gesteld 
bij  het  gebruik  van  een  carnet  TIR,  leidt  het  begaan  van  een  overtreding  of 
onregelmatigheid tijdens een onder geleide van een carnet TIR verricht vervoer tot een 
actie tot invordering van de opeisbare rechten en andere heffingen (artikel 10.1 en 10.2 
van Verordening (EEG) nr. 719/91).

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevestigt 
dat de onder geleide van een carnet TIR vervoerde goederen worden geplaatst onder een 
douaneregeling die moet worden aangezuiverd. Volgens het Hof van Justitie wordt extern 
douanevervoer onder geleide van een carnet TIR op regelmatige wijze gezuiverd, wanneer 
de betrokken goederen worden aangebracht op het kantoor van uitgang uit het grondge-
bied van de Gemeenschap (bureau de sortie du territoire) of op het kantoor van bestem-
ming op het grondgebied van de Gemeenschap, te weten het kantoor van bestemming, en 
wanneer dat kantoor het kantoor van vertrek, te weten het kantoor van binnenkomst op het 
grondgebied van de Gemeenschap, daarvan in kennis stelt11.

Aldus staat vast dat het carnet TIR een document is waarvan, in de zin van artikel 257, 
§1, A.W.D.A., de aanzuivering ten kantore van uitreiking is voorgeschreven.

Het eerste, tweede en derde onderdeel falen bijgevolg naar recht.
a.3. Het vierde onderdeel voert geen afzonderlijke grief aan en is niet ontvankelijk.
Het voert immers, zoals in het eerste onderdeel, schending van de artikelen 10 en 11 

van de TIR-Overeenkomst aan en is voor het overige afgeleid uit het tweede onderdeel 
van het derde middel.

a.4. Wat het vijfde onderdeel betreft: de appelrechters verklaren eiseres schuldig aan de 
haar ten laste gelegde feiten op grond dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor 
deze feiten rust op de natuurlijke persoon door wier toedoen de rechtspersoon handelde.

Krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. is de dader van het misdrijf gehouden tot betaling 
van de rechten op de goederen vermeld in de niet-gezuiverde documenten.

Noch  enige  bepaling  van  de  TIR-Overeenkomst,  noch  enige  bepaling  van 
communautair recht staat daaraan in de weg.

Het onderdeel faalt naar recht.
a.5. Het vijfde onderdeel bis mist feitelijke grondslag.

11 H.v.J.  23 maart 2000, C-310/98 en C-406/98,  Labis,  Jur.  2000, I-1797, overweging nr.  4;  in 
dezelfde zin de conclusie van advocaat-generaal LÉGER, nr. 8, in de zaak BGL, H.v.J. 23 september 
2003, C-78/01, Jur. 2003, I-9543.
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De appelrechters  beslissen niet  dat  de  aangevoerde  internationaalrechtelijke  normen 
wetsbepalingen zijn waarvan de enkele overtreding een misdrijf oplevert. Zij verklaren 
daarentegen eiseres krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. schuldig aan de haar ten laste 
gelegde feiten.

b. Tweede middel
b.1. Het tweede middel is gericht tegen de veroordeling van eiseres tot betaling van 

ontdoken invoerrechten en accijnzen. Het middel betreft  dus alleen de civielrechtelijke 
rechtsvordering tot betaling van rechten.

In  het  eerste  onderdeel  voert  eiseres,  kort  samengevat,  aan  dat  uit  de  TIR-
Overeenkomst  niet  volgt  dat  de  titularis  of  houder  van  een  carnet  TIR 
verantwoordelijkheid zou dragen voor het vervoer van goederen onder geleide van een 
carnet  TIR  of  gehouden  zou  zijn  tot  uitvoering  van  enige  verplichting,  zodat  eiseres 
bijgevolg  niet  een  tot  betaling  van  rechten  gehouden  persoon  kan  zijn  krachtens  de 
artikelen 4.2 en 5 Verordening (EEG) nr. 1031/88.

In een tweede onderdeel poogt  eiseres aan te tonen wie wel  gehouden zou zijn tot 
betaling van de verschuldigde rechten en accijnzen. Dit zijn, aldus eiseres, in de eerste 
plaats de beklaagden die schuldig werden bevonden aan onttrekking aan de doorvoer en 
vervolgens de organisatie die zich garant heeft  gesteld overeenkomstig artikel 8, lid 7, 
TIR-Overeenkomst. In die zin voert eiseres schending aan van deze laatste bepaling.

b.2. Het eerste onderdeel faalt naar recht.
Uit  de  artikelen  39  en  40  TIR-Overeenkomst  blijkt  dat  de  verplichtingen  die 

voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling waaronder de onder geleide van een 
TIR-document vervoerde goederen worden geplaatst, rusten op de houder van het carnet 
TIR.

In  die  zin  bepaalt  artikel  39  TIR-Overeenkomst  dat,  wanneer  het  TIR-vervoer 
anderszins  als  regelmatig  wordt  beschouwd,  verschillen  tussen  de  gegevens  op  het 
goederenmanifest  van  het  carnet  TIR  en  de  inhoud  van  het  wegvoertuig,  van  een 
vervoerscombinatie of van de container niet worden beschouwd als inbreuken, in de zin 
van de TIR-Overeenkomst, door de houder van het carnet TIR, wanneer ten genoegen van 
de bevoegde autoriteiten wordt aangetoond dat deze verschillen niet te wijten zijn aan 
bewust of uit nalatigheid gemaakte fouten bij het laden of het verzenden van de goederen 
of bij het opmaken van het manifest.

Voorts bepaalt artikel 40 TIR-Overeenkomst dat de douaneautoriteiten van de landen 
van vertrek en van bestemming de houder van het carnet TIR niet verantwoordelijk stellen 
voor de verschillen die mochten worden vastgesteld in die landen, wanneer die verschillen 
in feite betrekking hebben op de douaneregelingen van vóór of na het TIR-vervoer en 
waarbij de houder van dat carnet niet was betrokken.

De houder van het carnet TIR is bijgevolg de persoon die de verplichtingen dient na te 
komen die voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling waaronder de onder geleide 
van een TIR-document vervoerde goederen worden geplaatst.

In die hoedanigheid is de houder van het carnet TIR één van de tot betaling van de 
douaneschuld bij invoer gehouden personen.

In casu is de douaneschuld ontstaan door onttrekking van de goederen aan het douane-
toezicht – feit  waarvoor  de eisers onder I  werden veroordeeld – krachtens artikel  2.1, 
onder c), van de ten tijde van de feiten toepasselijke Verordening (EEG) nr. 2144/87 van 
de Raad van 13 juli 1987 inzake de douaneschuld12.

Krachtens artikel 4.2 van de ten tijde van de feiten toepasselijke Verordening (EEG) nr. 

12 PB L 201, 22 juli 1987.
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1031/88 van de Raad van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die 
gehouden zijn tot betaling van een douaneschuld, is, samen met de andere in artikel 4.1 
genoemde personen, eveneens hoofdelijk tot betaling van de douaneschuld gehouden “de 
persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan 
rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit (…) de gebruikmaking van de 
douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst”, in dit geval de houder van een 
carnet TIR.

Het Hof van Justitie heeft overigens bevestigd dat “wanneer een onregelmatigheid bij 
het TIR-vervoer is vastgesteld, in het bijzonder bij niet-zuivering van het carnet TIR, (…) 
rechten en heffingen ter zake van in- of uitvoer verschuldigd (worden). De houder van het 
carnet TIR, in beginsel de vervoerder, is deze rechten en heffingen rechtstreeks verschul-
digd.  Bij  niet-betaling  ervan  is  de  nationale  organisatie  die  zich garant  heeft  gesteld, 
volgens  artikel  8,  lid  1,  van  de  TIR-Overeenkomst  zowel  hoofdelijk  als  gezamenlijk 
gehouden tot betaling”13.

b.3. De in het tweede onderdeel aangevoerde verplichting tot betaling die rust op de 
organisatie die zich garant heeft gesteld, doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling 
die rust op de personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd zijn, zoals overigens 
artikel 8, lid 7, TIR-Overeenkomst uitdrukkelijk bevestigt.

Krachtens die bepaling moeten de bevoegde autoriteiten, wanneer de in die bepaling 
bedoelde rechten en heffingen ter zake van de invoer of de uitvoer opeisbaar worden, 
zoveel als mogelijk de betaling hiervan eisen van de persoon of personen die rechtstreeks 
deze bedragen verschuldigd is of zijn, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij 
de organisatie die zich garant heeft gesteld.

Het onderdeel faalt naar recht.
c. Derde middel
c.1. Het derde middel is eveneens gericht tegen de veroordeling van eiseres tot betaling 

van ontdoken invoerrechten en accijnzen. Het middel betreft bijgevolg alleen de civiel-
rechtelijke rechtsvordering tot betaling van rechten.

Het derde middel neemt op de korrel de overwegingen waarin de appelrechters eiseres’ 
verweer afwijzen in verband met de noodzaak van een kennisgeving van de niet-zuivering 
en van de termijn waarbinnen het bewijs van de regelmatigheid kan worden geleverd.

Eiseres voert in een eerste onderdeel aan dat de bevoegdheid van de lidstaat waar de 
overtreding  of  onregelmatigheid  werd  vastgesteld,  om  tot  invordering  over  te  gaan, 
slechts  bestaat  wanneer  die  lidstaat  de  aangever  erop heeft  gewezen  dat  hij  over  een 
bepaalde termijn beschikt om het bewijs te leveren van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, en voor zover dat bewijs niet binnen die 
termijn  is  geleverd.  Volgens  eiseres  vloeit  die  verplichting tot  kennisgeving  voort  uit 
artikel 10.2 en 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 en artikel 2.1 en 2.2, van Verorde-
ning (EEG) nr. 1593/91 van de Commissie van 12 juni 1991 tot vaststelling van de uitvoe-
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepas-
sing in de Gemeenschap van carnets TIR en van carnets ATA als doorvoerdocumenten14.

Anders dan het bestreden arrest oordeelt, kunnen volgens eiseres noch het verhoor van 
eiseres op 25 maart 1994, noch het proces-verbaal van de administratie der douane en 
accijnzen van 2 februari 1995 worden beschouwd als afdoende kennisgevingen.

Eiseres verzoekt  het  Hof over  de draagwijdte  van deze bepalingen  een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie te vragen.

In een in ondergeschikte orde aangevoerd eerste onderdeel bis wordt de miskenning 

13 H.v.J., 15 mei 2003, C-266/01, Préservatrice foncière Tiard, Jur. 2003, I-4867, overweging nr. 8.
14 PB L 148, 13 juni 1991.
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van de bewijskracht van het proces-verbaal van 2 februari 1995 aangevoerd indien zou 
worden aangenomen dat het bestreden arrest het proces-verbaal heeft aangezien als een 
kennisgeving in de zin van Verordening (EEG) nr. 1593/91.

In een tweede onderdeel voert eiseres aan dat het enkele niet-tijdig ontvangen van de 
terugzendingsexemplaren van de carnets TIR geen vaststelling van een onregelmatigheid 
inhoudt.  Door  hierover  anders  te  oordelen,  zou  het  bestreden  arrest  artikel  37  TIR-
Overeenkomst en artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 schenden.

Het  tweede  onderdeel  lijkt  alleen  met  het  eerste  onderdeel  verband  te  houden  in 
zoverre,  in  de  redenering  van  eiseres,  eerst  wel  degelijk  een  onregelmatigheid  moet 
worden vastgesteld alvorens van dergelijke onregelmatigheid kennis kan worden gegeven.

c.2. Uit artikel 10.2 en 10.3, van de voormelde Verordening (EEG) nr. 719/91 volgt niet 
dat een Lid-Staat een actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten en andere 
heffingen  door deze Lid-Staat  ingesteld volgens  de communautaire  of  nationale  bepa-
lingen, alleen op ontvankelijke wijze kan instellen na een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 2 van de voormelde Verordening (EEG) nr. 1593/91 vereist alleen dat, wanneer 
wordt vastgesteld dat in de loop van, of in verband met een vervoer onder geleide van een 
carnet  TIR,  een inbreuk is  gepleegd  of  een onregelmatigheid  is  begaan,  de  bevoegde 
autoriteiten daarvan aan de houder van het carnet TIR evenals aan de organisatie die zich 
garant  heeft  gesteld,  kennis  geven  binnen  de  bij  artikel  11,  lid  1,  van  de  TIR-
Overeenkomst gestelde termijn. Artikel 11, lid 1, van de TIR-Overeenkomst bepaalt een 
termijn van twee jaar indien het certificaat van zuivering ten onrechte of op frauduleuze 
wijze werd verkregen.

De  juiste  toepassing  van  het  gemeenschapsrecht  is  op  dit  punt  zo  evident  dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Er bestaat bijgevolg geen aanleiding 
tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie die eiseres voorstelt.

Het eerste onderdeel in zoverre het aanvoert dat de bevoegdheid van de lidstaat waar de 
overtreding of onregelmatigheid werd vastgesteld om tot invordering over te gaan, slechts 
bestaat wanneer die lidstaat de aangever erop heeft  gewezen dat hij over een bepaalde 
termijn  beschikt  om  het  bewijs  te  leveren  van  de  plaats  waar  de  overtreding  of 
onregelmatigheid daadwerkelijk  werd  begaan,  en dat bewijs  niet  binnen die termijn is 
geleverd faalt naar recht.

Voorts stelt het bestreden arrest in feite en op onaantastbare wijze vast dat eiseres op 25 
maart 1994 in kennis werd gesteld van de overtreding of onregelmatigheid met betrekking 
tot tien carnets TIR die werden geldig gemaakt tussen 17 september 1992 en 24 november 
1992. Aan de verplichting tot kennisgeving aan de houder van het carnet TIR krachtens 
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1593/91 werd bijgevolg voldaan. In zoverre kan het 
onderdeel niet worden aangenomen.

c.3. Anders dan eiseres aanvoert,  beslissen de appelrechters niet  dat  uit  het  proces-
verbaal van 2 februari 1995 blijkt dat aan eiseres de gelegenheid werd geboden om het 
bewijs te leveren van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtre-
ding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan.

Het eerste onderdeel bis mist bijgevolg feitelijke grondslag.
c.4. Het tweede onderdeel faalt naar recht.
Immers,  uit  het  antwoord  op het  eerste,  tweede  en  derde  onderdeel  van  het  eerste 

middel volgt dat de vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het 
kantoor van doorgang werd aangeboden of dat de douaneregeling waaronder de onder 
geleide van een carnet TIR vervoerde documenten werden geplaatst, niet werd gezuiverd, 
een vaststelling van overtreding of onregelmatigheid inhoudt in de zin van artikel 37 TIR-
Overeenkomst en artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91.



Nr. 147 - 14.3.06 HOF VAN CASSATIE 611 

d. Vierde middel
d. 1. Zoals het tweede en derde middel is ook dit middel alleen gericht tegen de veroor-

deling  van  eiseres  tot  betaling  van  ontdoken  invoerrechten  en  accijnzen.  Het  middel 
betreft bijgevolg alleen de civielrechtelijke rechtsvordering tot betaling van rechten.

Het  vierde  middel  is  in  het  bijzonder  gericht  tegen  de  overwegingen  waarin  de 
appelrechters  eiseres’  verweer  i.v.m.  de  bevoegdheid  van  de  lidstaat  België  om  tot 
invordering over te gaan, afwijzen.

In  een eerste onderdeel voert  eiseres aan dat uit  diverse  verklaringen en processen-
verbaal zou moeten blijken dat de appelrechters zich ten onrechte hebben gesteund op 
bepaalde  verklaringen  om  te  oordelen  dat  niet  met  afdoende  zekerheid  kan  worden 
bepaald  op  welke  plaats  de  goederen  daadwerkelijk  aan  het  douanetoezicht  werden 
onttrokken.

In een tweede onderdeel voert eiseres een tegenstrijdigheid in de motieven aan, daarin 
bestaande dat op grond van de vaststellingen van het bestreden arrest de appelrechters niet 
konden beslissen dat niet met afdoende zekerheid kon worden bepaald op welke plaats de 
goederen aan het douanetoezicht werden onttrokken.

In een derde onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechters in elk geval niet konden 
verwijzen naar het feit dat de fraude vanuit België werd opgezet en/of georchestreerd.

In een vierde onderdeel voert eiseres aan, zoals in het tweede onderdeel van het derde 
middel,  dat  het  enkele  niet  tijdig  ontvangen  van  de  terugzendingsexemplaren  van  de 
carnets TIR geen vaststelling van een onregelmatigheid inhoudt.

d.2. Het eerste onderdeel komt op tegen de beoordeling door de appelrechters van feite-
lijke  gegevens  of  vraagt  van  het  Hof  zelf  de  beoordeling  daarvan,  waarvoor  het  Hof 
evenwel geen bevoegdheid heeft.

Het eerste onderdeel is niet ontvankelijk.
d.3. Het tweede onderdeel voert geen motiveringsgebrek aan maar in werkelijkheid een 

wettigheidsgrief. Het onderdeel, dat alleen schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, 
is niet ontvankelijk.

d.4. Het derde onderdeel, dat is gericht tegen de bijkomende overweging van de appèl-
rechters  in  verband  met  het  opzetten en orchestreren van  de  fraude  vanuit  België,  is 
gericht tegen een ten overvloede gegeven reden. Het onderdeel kan niet leiden tot cassatie 
en is bijgevolg niet ontvankelijk.

d.5. Om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van het derde 
middel, faalt het vierde onderdeel naar recht.

B.  Middelen van de eisers D.V., beklaagde,  en N.V. ETV in vereffening (voorheen 
N.V. Transport Van Driessche), vertegenwoordigd door haar vereffenaar Piet Provoost, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij

1. Vooraf kan worden opgemerkt dat, blijkens de onaantastbare vaststelling in feite van 
de  appelrechters,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche  met  betrekking  tot  de 
zending waarop de telastlegging betrekking heeft (namelijk zending nr. 9), het carnet TIR 
van de B.V.B.A. Hamers en Bertus Transport, die titularis was van het carnet TIR, heeft 
overgenomen.

Hieruit volgt dat de vroegere N.V. Transport Van Driessche voor de beoordeling van de 
strafrechtelijk  gesanctioneerde  verplichtingen  die  op  haar  rustten,  moet  worden 
gelijkgesteld met de oorspronkelijke houder van het carnet TIR.

De verplichtingen die rustten op eiser, als orgaan van de vroegere N.V. Transport Van 
Driessche, zijn bijgevolg dezelfde als de verplichtingen die rustten op eiseres J.H., als 
orgaan van de B.V.B.A. Hamers en Bertus Transport.
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2. Het eerste middel is gelijkluidend aan het eerste middel van eiseres J.H., al wordt 
geen vijfde onderdeel bis aangevoerd.

De  verschillende  onderdelen  van  dit  middel  dienen  op  dezelfde  wijze  te  worden 
beoordeeld als de onderdelen van het middel van eiseres J.H.

3.a. Het tweede middel, eerste en derde onderdeel, zijn gelijkluidend aan het tweede 
middel, eerste en tweede onderdeel van eiseres J.H.

De onderdelen van dit middel dienen op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de 
overeenstemmende onderdelen van het middel van eiseres J.H.

3.b. In het tweede onderdeel wordt geen van het eerste onderdeel onderscheiden grief 
aangevoerd maar wordt beklemtoond dat de grief ook betrekking heeft op de veroordeling 
van chauffeur R.V. voor wie de civielrechtelijk aansprakelijke partij aansprakelijk is.

Eiseres heeft echter geen belang bij dit onderdeel omdat haar veroordeling tot betaling 
van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten en kosten in elk geval gesteund 
blijft op haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor beklaagde D.V.

3.c.  Het  vierde  onderdeel  is  gericht  tegen  de  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij tot betaling van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten 
en kosten ten laste van eiser D.V.

Eiseres voert  schending aan van artikel 265, §3, A.W.D.A. Betoogd wordt dat deze 
bepaling slechts aan artikel 265 A.W.D.A. werd toegevoegd door de wet van 27 december 
1993  die  dateert  van  na  de  begane  overtredingen  en  dat  de  veroordeling  van  de 
civielrechtelijk  aansprakelijke  partij  tot  betaling  van  “invoerrechten,  accijnzen, 
nalatigheidsintresten  en  kosten”  niet  op  deze  bepaling  kan  steunen.  Artikel  265,  §3, 
A.W.D.A. heeft overigens, zoals eiseres erop wijst, alleen betrekking op de geldboeten en 
kosten.

Het  onderdeel  mist  feitelijke  grondslag.  De  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke  partij,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche,  tot  betaling  van 
“invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsintresten en kosten” ten laste van eiser D.V. vindt 
immers niet zijn grondslag in artikel 265, §3, A.W.D.A.

3.d.  Het  vijfde  onderdeel  is  gericht  tegen  de  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij tot betaling van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten 
en kosten ten laste van beklaagde R.V.

Eiseres voert schending aan van artikel 265, §1 en §2, A.W.D.A.. Eiseres verwijst naar 
het arrest nr. 43/2001 van het Arbitragehof dat voor recht heeft gezegd dat artikel 265, §1 
en §2, A.W.D.A. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het  onderdeel  mist  feitelijke  grondslag.  De  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke  partij,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche,  tot  betaling  van 
“invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsintresten en kosten” ten laste van beklaagde R.V. 
vindt immers niet zijn grondslag in artikel 265, §1 en §2, A.W.D.A.

4. Het derde en vierde middel zijn in al hun onderdelen gelijkluidend aan het derde en 
vierde middel van eiseres J.H.

De onderdelen van die middelen dienen op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de 
onderdelen van de middelen van eiseres J.H.

Conclusie: bij afwezigheid van ambtshalve middelen,  verwerping van de cassatiebe-
roepen.

ARREST

(A.R. P.05.1117.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2005.
De eisers sub I voeren in een memorie vijf middelen aan. 
De eiseres sub II.1 voert in een memorie vier middelen aan. 
De eisers sub II.2 en II.3 voeren in een memorie vier middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eisers sub I
1. Het artikel 10.3 van de Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad van 21 

maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en 
carnets ATA bepaalt: "Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondge-
bied de overtreding of  onregelmatigheid is  begaan,  wordt  deze geacht  te zijn 
begaan in de Lid-Staat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen een nader te bepalen 
termijn, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, het bewijs wordt geleverd 
van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan".

De appelrechters achten zich met toepassing van de vermelde bepaling territo-
riaal bevoegd op grond "dat te dezen niet met afdoende zekerheid kon bepaald 
worden  op  welke  plaats  de  goederen  daadwerkelijk  aan  het  douanetoezicht 
werden onttrokken en het voormelde bewijs niet werd geleverd".

2. Het middel komt geheel op tegen deze beoordeling van feitelijke gegevens 
door de appelrechters of vraagt van het Hof zelf de beoordeling daarvan waar-
voor het geen bevoegdheid heeft.

3. Het middel is niet ontvankelijk. 
Tweede middel van de eisers sub Il
4. De appelrechters overwegen met betrekking tot hun territoriale bevoegdheid 

onder meer: 
"Dat een en ander [ten slotte] mede dient beschouwd in het licht en tegen de 

achtergrond van het feit dat de kwestieuze fraude in wezen vanuit België werd 
opgezet en/of georchestreerd;

Dat, onder meer, de instructies tot het stellen van de handelingen ten gevolge 
waarvan de goederen aan het douanetoezicht konden onttrokken worden vanuit 
België ([vijfde eiseres sub I]) werden gegeven".

Deze redengeving is evenwel slechts ten overvloede gegeven. 
5. Het middel dat gericht is tegen een ten overvloede gegeven redengeving, is 

niet ontvankelijk. 
Derde middel van de eisers sub I
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6. De twee onderdelen van het middel gaan ervan uit dat de eisers tot betaling 
van de ontdoken invoerrechten en accijnzen werden veroordeeld op grond dat de 
carnets TIR van feit 2 niet werden aangezuiverd.

De appelrechters veroordelen de eisers evenwel niet op grond dat de carnets 
TIR niet werden aangezuiverd, maar op grond dat de eisers hun noodzakelijke 
medewerking  aan  de  onttrekking  van  de  sigaretten  aan  het  douanetoezicht 
hebben verleend. 

7. Het middel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel van de eisers sub I
8. De appelrechters achten zich niet territoriaal bevoegd op grond van de niet-

zuivering van de carnets TIR, maar op grond van de onttrekking van de siga-
retten aan de doorvoer  die in België vastgesteld werd naar aanleiding van de 
valse zuivering van die carnets. 

9. Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag. 

Vijfde middel van de eisers sub I
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

sub I.4 bij de appelrechters heeft aangevoerd dat hij bij toepassing van het artikel 
18, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
niet  kan  worden  veroordeeld  tot  betaling  van  de  ontdoken  invoerrechten  en 
accijnzen.

11. Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Eerste middel van de eiseres sub II.1
Eerste, tweede en derde onderdeel
12.  Het  artikel  257,  §1,  AWDA  houdt  de  strafrechtelijk  gesanctioneerde 

verplichting in tot aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei  douane- of 
accijnsdocument waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore 
van uitreiking is voorgeschreven.

Het artikel 28 van de douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer 
van goederen onder dekking van carnets TIR, zoals van toepassing op het ogen-
blik  van  de  feiten  (hierna-genoemd:  TIR-Overeenkomst)  bepaalt:  "Het  carnet 
TIR wordt onmiddellijk gezuiverd bij aankomst van de lading op het douanekan-
toor van bestemming, mits de goederen dan onder een andere douaneregeling 
worden geplaatst of ten invoer tot verbruik worden aangegeven". 

De onderdelen gaan volledig ervan uit dat, enerzijds, artikel 257, §1, AWDA 
enkel betrekking heeft op de verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging 
op het kantoor van uitreiking, anderzijds, dat inzake een TIR-vervoer niemand 
gehouden  is  het  carnet  TIR  aan  te  zuiveren  of  weder  over  te  leggen  op  het 
kantoor van uitreiking. 

De verplichting tot aanzuivering mag evenwel  niet  verward worden met de 
verplichting tot wederoverlegging op het kantoor van uitreiking. Het artikel 257, 
§1, AWDA heeft betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook 
is voorgeschreven. 
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13. De onderdelen falen naar recht.
Vierde onderdeel
14. Het vierde onderdeel voert geen afzonderlijke grief aan. Het is niet ontvan-

kelijk.
Vijfde onderdeel
15. Het artikel 4.1 en 4.2 van de Verordening (EEG) Nr. 1031/88 van de Raad 

van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn 
tot betaling van een douaneschuld, bepaalt:

"1. Wanneer een douaneschuld is ontstaan krachtens artikel 2, lid 1, onder c), 
van Verordening (EEG) nr. 2144/87, geldt als persoon die gehouden is tot beta-
ling  van  deze  schuld,  degene  die  de  goederen  aan  het  douanetoezicht  heeft 
onttrokken.

Eveneens zijn, overeenkomstig de in de Lid-Staten geldende bepalingen, hoof-
delijk tot betaling van deze schuld gehouden:

a) personen die aan de onttrekking hebben deelgenomen, alsmede de personen 
die het betrokken goed hebben verworven of in bezit hebben gehouden;

b) alle andere personen die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het feit 
dat het goed aan het douanetoezicht is ontrokken." 

2. Eveneens is hoofdelijk tot betaling van deze schuld gehouden de persoon 
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan 
rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag 
of  de  gebruikmaking  van  de  douaneregeling  waaronder  deze  goederen  zijn 
geplaatst".

De  aangehaalde  verordeningsbepalingen  laten  toe  zowel  de  natuurlijke 
persoon, orgaan of aangestelde, door wiens toedoen de rechtspersoon handelde, 
die  krachtens  artikel  257,  §1,  AWDA  strafrechtelijk  verantwoordelijk  werd 
gesteld  voor de  niet-aanzuivering,  hoofdelijk  aansprakelijk  te  stellen  voor  de 
betaling van de douaneschuld.

16. Het onderdeel faalt naar recht.
Vijfde onderdeel bis
17. De appelrechters  beslissen niet  dat de aangevoerde internationaalrechte-

lijke normen wetsbepalingen zijn waarvan  de enkele overtreding een misdrijf 
oplevert,  maar  verklaren  de  eiseres  krachtens  het  artikel  257,  §1,  AWDA 
schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten.

18. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eiseres sub II.1
iv. Eerste onderdeel
19. Het artikel 4.2 van de Verordening (EEG) nr. 1031/88 bepaalt: "Eveneens 

is hoofdelijk gehouden tot betaling van deze schuld de persoon die verantwoor-
delijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten bij 
invoer  onderworpen  goederen  voortvloeien  uit  de  voorlopige  opslag  of  de 
gebruikmaking van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst."
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Artikel 39 van de TIR-Overeenkomst bepaalt:
"Wanneer het TIR-vervoer anderszins als regelmatig wordt beschouwd, 
1. vermelden de Overeenkomstsluitende Partijen geen geringe afwijkingen van 

de vastgestelde termijn of de voorgeschreven route. 
2. worden ook de verschillen tussen de gegevens op het goederenmanifest van 

het carnet TIR en de inhoud van het wegvoertuig, van een vervoerscombinatie of 
van de container  niet  beschouwd als inbreuken,  in de zin van deze Overeen-
komst,  door  de  houder  van  het  carnet  TIR,  wanneer  ten  genoegen  van  de 
bevoegde autoriteiten wordt aangetoond dat deze verschillen niet zijn te wijten 
aan bewust of uit nalatigheid gemaakte fouten bij het laden of het verzenden van 
de goederen of bij het opmaken van het manifest."

Artikel 40 van de TIR-Overeenkomst bepaalt:
"De douaneautoriteiten van de landen van vertrek en van bestemming stellen 

de  houder  van  het  carnet  TIR  niet  verantwoordelijk  voor  de  verschillen  die 
mochten  worden  vastgesteld  in  die  landen,  wanneer  die  verschillen  in  feite 
betrekking hebben op de douaneregelingen van vóór of na het TIR-vervoer en 
waarbij de houder van dat carnet niet was betrokken." 

Het artikel 2.1, c, van de Verordening (EEG) nr. 2144/87 van de Raad van 13 
juli  1987 inzake  de  douaneschuld  bepaalt:  "Er  ontstaat  een  douaneschuld  bij 
invoer:  wanneer  aan  de  rechten  bij  invoer  onderworpen  goederen  onttrokken 
worden aan het douanetoezicht dat de voorlopige opslag van deze goederen of 
het  plaatsen  ervan  onder  een  douaneregeling  met  douanetoezicht  met  zich 
brengt". 

Uit het artikel 4.2 van de Verordening (EEG) nr. 1031/88 en de artikelen 39 en 
40  van  de  TIR-Overeenkomst  volgt  dat  de  houder  van  het  carnet  TIR,  als 
persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke 
voor aan de rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlo-
pige  opslag  of  de  gebruikmaking  van  de  douaneregeling  waaronder  deze 
goederen zijn geplaatst, één van de personen is die gehouden is tot betaling van 
de  douaneschuld  bij  invoer,  indien  aan  rechten  bij  de  invoer  onderworpen 
goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, zoals bedoeld in art. 2.1, c, 
Verordening (EEG) nr. 2144/87.

20. Het onderdeel faalt naar recht.
ii. Tweede onderdeel
21.  Het  artikel  8 van de TIR-Overeenkomst  regelt  de verbintenissen en de 

aansprakelijkheid van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR-vervoer 
garant heeft gesteld. Het artikel 8, zevende lid, bepaalt: "Wanneer de bedragen 
bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel opeisbaar worden, moeten de 
bevoegde  autoriteiten  voor  zover  mogelijk  de  betaling  hiervan  eisen  van  de 
persoon of personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd is of zijn, alvo-
rens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich garant 
heeft gesteld." 

Het artikel 8 van de TIR-Overeenkomst doet geen afbreuk aan de verplichting 
tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd 
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zijn, zoals overigens het artikel 8, zevende lid, uitdrukkelijk bevestigt.
22. Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel van de eiseres sub II.1
Eerste onderdeel
23. De eiseres verzoekt het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te 

stellen:
"Moeten  de  TIR-Overeenkomst,  de  Verordening  (EEG)  nr.  719/91  en  de 

Verordening (EEG) nr. 1593/91, met name de artikelen 36 en 37 van de TIR-
Overeenkomst, artikel 10, lid 2 en 3, van de Verordening (EEG) nr. 719/91 en 
artikel 2, lid 1 en 2, van de Verordening (EEG) nr. 1593/91, aldus worden uitge-
legd dat de lidstaat van het land waar een overtreding of een onregelmatigheid 
werd vastgesteld in zake het vervoer van goederen onder geleide van een carnet 
TIR,  slechts  rechtmatig  tot  invordering  en  vervolging  kan  overgaan  wanneer 
deze lidstaat voorafgaandelijk de titularis/houder van het desbetreffende carnet 
TIR schriftelijk in kennis heeft gesteld van deze onregelmatigheid of overtreding 
waarin hem/haar uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt gegeven om binnen de bij 
artikel 11, lid 2, van de TIR-Overeenkomst gestelde termijn het bewijs te leveren 
van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan?

Is  het  voldoende  dat  de  titularis/houder  van  het  carnet  TIR  schriftelijk  in 
kennis wordt gesteld van de niet aanzuivering van het carnet TIR of van het feit 
dat  de  goederen  niet  de  vereiste  bestemming  hebben  gekregen,  of  moet  de 
kennisgeving in die zin worden opgevat dat niet alleen de titularis/houder van het 
carnet TIR schriftelijk erop moet worden gewezen dat hij beschikt over de moge-
lijkheid tot bewijs maar dat hem of haar ook schriftelijk een termijn moet worden 
gegeven  waarbinnen  dit  bewijs  kan  worden  geleverd,  zodat  pas  wanneer  die 
termijn verstreken is, en binnen die termijn geen bewijs is geleverd, de lidstaat 
bevoegd is tot het innen van de invoerrechten en accijnzen?"

24. Uit het artikel 10.2 en 10.3 van de Verordening (EEG) nr. 719/91 volgt 
niet dat een lidstaat een actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten 
en andere heffingen door deze lidstaat ingesteld volgens de communautaire of 
nationale bepalingen, alleen op ontvankelijke wijze kan instellen na een schrifte-
lijke kennisgeving.

Het  artikel  2  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  1593/91  vereist  alleen  dat, 
wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van, of in verband met een vervoer 
onder geleide van een carnet TIR, een inbreuk is gepleegd of een onregelmatig-
heid is begaan, de bevoegde autoriteiten daarvan de houder van het carnet TIR 
evenals aan de organisatie die zich garant heeft gesteld, kennis geven binnen de 
bij artikel 11.1 TIR-Overeenkomst gestelde termijn. Het artikel 11.1 TIR-Over-
eenkomst bepaalt een termijn van twee jaar indien het certificaat van zuivering 
ten onrechte of op frauduleuze wijze werd verkregen.

De juiste toepassing van het gemeenschapsrecht is op dit punt zo evident dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan.

25. Het artikel 234 (ex 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
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schap verplicht het Hof niet aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen wanneer de uitlegging van de geviseerde akte duide-
lijk is.

26. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht en het Hof is niet gehouden de 
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen.

27.  Het  arrest  stelt  onaantastbaar  vast  dat  de  eiseres  op 25  maart  1994 in 
kennis werd gesteld van de overtreding of onregelmatigheid met betrekking tot 
tien carnets  TIR die werden geldig gemaakt tussen 17 september 1992 en 24 
november 1992.

28. Het onderdeel dat hiertegen opkomt, is niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel bis
29. De appelrechters beslissen niet dat uit het proces-verbaal  van 2 februari 

1995 blijkt dat aan de eiseres de gelegenheid werd geboden om het bewijs te 
leveren van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtre-
ding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan.

30. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
31. Het artikel 37 TIR-Overeenkomst bepaalt: "Wanneer het niet mogelijk is 

vast te stellen op welk grondgebied een onregelmatigheid is begaan, dan wordt 
deze geacht te zijn begaan op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende 
partij waar ze is vastgesteld."

Uit  het  antwoord  op  het  eerste,  tweede  en  derde  onderdeel  van  het  eerste 
middel volgt dat de vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen 
niet  aan  het  kantoor van doorgang werden  aangeboden of  de douaneregeling 
waaronder de onder geleide van een carnet TIR vervoerde documenten werden 
geplaatst, niet werd gezuiverd, een vaststelling van overtreding of onregelmatig-
heid inhoudt in de zin van artikel 37 TIR-Overeenkomst en artikel 10.3 van de 
Verordening (EEG) nr. 719/91.

32. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Vierde onderdeel 
48. Het onderdeel  voert  schending aan van het  artikel  265, §3, AWDA op 

grond dat deze paragraaf slechts aan het artikel 265 werd toegevoegd door de 
wet van 27 december 1993 die dateert van na de begane overtredingen.

De in geding zijnde veroordeling werd echter niet uitgesproken met toepassing 
van artikel 265, §3, AWDA.

49. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vijfde onderdeel
50. De eiseres sub II.3 voert schending aan van artikel 265, §1 en §2, AWDA, 

zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt.
51. Het onderdeel is niet ontvankelijk.
(...)
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Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
54. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen;

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-
generaal  –  Advocaten: mrs.  F.  Marck,  Antwerpen,  F.  Soetaert,  Kortrijk  en  Claeys 
Boúúaert.

Nr. 148

2° KAMER - 14 maart 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - VERPLICHTING TOT 
WEDEROVERLEGGING VAN VRIJGEGEVEN GOEDEREN - AANWENDING BORGTOCHT

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - INGEVORDERDE SOMMEN - 
AANWENDING BORGTOCHT

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN BETALING VAN RECHTEN 
EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER - TEGENVORDERING IN SCHADEVERGOEDING 
WEGENS ONBEHOORLIJK BESTUUR

1º Artikel 275, §1, A.W.D.A. houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot  
betaling  van de tegenwaarde van de vrijgegeven goederen die  achteraf  niet  worden 
wederovergelegd nadat de wederoverlegging ervan werd bevolen, en slechts tot betaling 
van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging werd bevolen. 

2º Artikel 266, §2, A.W.D.A. dat bepaalt dat de voor een zaak ingevorderde sommen bij  
voorrang  worden  aangewend  tot  betaling  van  de  nalatigheidsinteresten  en  van  de 
rechten  en  taksen,  doet  geen  afbreuk  aan  de  regeling  van  de  aanwending  van  de  
borgtocht bepaald bij artikel 275, §1, A.W.D.A. 

3º Artikel 283, A.W.D.A. geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over een bij  
wijze  van  tegenvordering  ingestelde  vordering  tegen  de  vervolgende  partij  in  
schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 

(D.F.D.S. TRANSPORT nv T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.1576.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
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Antwerpen, correctionele kamer, van 26 oktober 2005.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het artikel  275, §1, AWDA bepaalt:  "Indien  de bekeurde  zulks begeert, 

zullen de aangehaalde goederen, benevens de vaar- en voertuigen en gespannen, 
tegen  voldoende  borgtocht,  voor  de  tussen  de  ontvanger  en  belanghebbende 
overeengekomen  waarde  derzelve,  of  van  het  beloop  der  verbeurde  boete, 
worden vrijgegeven".

Deze wetsbepaling houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot 
betaling  van  de  tegenwaarde  van  de  vrijgegeven  goederen  die  achteraf  niet 
worden  wederovergelegd  nadat  de  wederoverlegging  ervan  werd  bevolen,  en 
slechts tot betaling van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging 
werd bevolen.

2.  Het  artikel  266,  §2,  AWDA  bepaalt:  "De  voor  een  zaak  ingevorderde 
sommen worden  bij  voorrang aangewend  tot  betaling van de nalatigheidinte-
resten en van de rechten en de taksen".

Deze wetsbepaling doet geen afbreuk aan de regeling van de aanwending van 
de borgtocht bepaald bij artikel 275, §1, AWDA.

3. Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4.  Het  artikel  283  AWDA  bepaalt:  "Wanneer  de  overtredingen,  fraudes, 

misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de 
strafvordering,  tevens  tot  betaling  van  rechten  of  accijnzen,  en  alzo  tot  een 
civiele  actie  aanleiding geven,  zal  de kennisneming en berechting daarvan  in 
beide opzichten behoren tot de bevoegde criminele of correctionele rechter".

Deze wetsbepaling geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over 
een  bij  wijze  van  tegenvordering  ingestelde  vordering  tegen  de  vervolgende 
partij in schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur.

5. Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-
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generaal – Advocaten: mrs. G. Warson, Brussel en De Bruyn.

Nr. 149

2° KAMER - 14 maart 2006

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - CASSATIEBEROEP - 
TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE - TERMIJN

1º en 2° Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping  
van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld  
na  de  dag  waarop  hem  de  beslissing  van  de  commissie  voor  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter  kennis is gebracht,  hetzij  bij  aangetekende brief,  hetzij,  indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing  
door de directeur van de strafinrichting1. (Art. 373, Sv.; Art. 10, §5, eerste lid, Wet 5 maart 
1998)

(P.)

ARREST

(A.R. P.05.1671.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing tot herroeping van de voor-

waardelijke invrijheidstelling op 10 oktober 2005 genomen door de Commissie 
tot  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  het  rechtsgebied  van  het  Hof  van 
Beroep te Antwerpen.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een afschrift  van de beslissing van 10 oktober  2005 werd  aangetekend  op 

dezelfde datum verstuurd aan het adres van de in vrijheid verkerende eiser.
Het  cassatieberoep  ingesteld  op  19  december  2005  is  laattijdig  ingevolge 

artikel 373 Wetboek van Strafvordering en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1635.F, A.C., 2000, nr 26.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer Debruyne  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. J. Swerts, Brussel.

Nr. 150

2° KAMER - 14 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP BIJ BRIEF INGESTELD

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN VOOR MEMORIE

1º  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep  ingesteld  per  brief  vanuit  de  gevangenis  en 
gericht  aan de griffie  van het  gerecht  dat  de bestreden beslissing heeft  gewezen en 
waaromtrent door de griffier van dat gerecht een akte is opgesteld die alleen door hem 
werd ondertekend1. (Art. 417, Sv.)

2º Niet ontvankelijk is de memorie die werd ingediend zowel minder dan acht dagen voor  
de terechtzitting als meer dan twee maanden sedert de inschrijving van de zaak op de  
algemene rol2. (Art. 420bis, eerste en tweede lid, Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1672.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 3 november 2005.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie is ontvangen ter griffie van het Hof op 7 maart 2006, dit is 

zowel buiten de termijn van artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring, de zaak vastgesteld zijnde op de terechtzitting van 14 maart 2006, als buiten 
de termijn van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak 
ingeschreven zijnde op de algemene rol op 22 december 2005. 

1 Cass., 22 maart 1988, A.C., 1987-88, nr 458; Cass., 28 nov. 1989, A.C., 1989-90, nr 198; Cass., 29 
okt. 1991,  A.C., nr 119; Cass., 10 jan. 1995,  A.C., 1995, nr 19; Cass., 3 sept. 1997,  A.C., 1997, nr 
328; Cass., 4 nov. 1997, A.C., 1997, nr 446; Cass., 9 feb. 2000, A.C., 2000, nr 104. Zie Cass., 27 juni 
2001, A.C., 2001, nr 402.
2 Zie Cass., 22 sept. 1998, A.C., 1998, nr 414.
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2. De memorie is niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
3. L.D. heeft per brief, gedagtekend op 25 november 2005, vanuit de gevan-

genis en gericht  aan de correctionele griffie  van het Hof van Beroep te Gent 
cassatieberoep ingesteld tegen het arrest, gewezen op tegenspraak op 3 november 
2005. Deze brief is, overigens na het verstrijken van de bij artikel 373 Wetboek 
van Strafvordering bepaalde termijn, ter griffie van het Hof van Beroep toege-
komen op 29 november 2005. Van de ontvangst van deze brief werd een akte 
opgesteld die enkel door de griffier werd ondertekend.

4. Dit cassatieberoep beantwoordt niet aan de vereisten van de artikelen 373 en 
417 Wetboek van Strafvordering of van artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 
betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking 
van de gedetineerde of geïnterneerde personen. 

5. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procu-
reur-generaal.

Nr. 151

2° KAMER - 14 maart 2006

STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET BIJZONDER FONDS TOT HULP 
AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - AARD - GEVOLG

De door de rechter  bij  iedere veroordeling tot  een criminele of correctionele straf  uit  te  
spreken verplichting tot het betalen van een bijdrage tot financiering van het bijzonder  
fonds  tot  hulp  aan  de  slachtoffers  van  opzettelijke  gewelddaden,  is  geen  straf1;  de 
uitspraak in hoger beroep over de aanpassing van het bedrag van die bijdrage dient 
derhalve niet te gebeuren met eenparigheid van stemmen2. (Art. 211bis, Sv.)

(B.)

ARREST

1 Cass., 23 feb. 1988,  A.C., 1987-88, nr 385; Cass., 18 dec. 1991,  A.C., 1991-92, nr 210; Cass., 9 
nov. 1994, A.C., 1994, nr 480; Cass., 5 juni 1996, A.C., 1996, nr 214; Cass., 8 okt. 1996, A.C., 1996, 
nr 363; Cass., 29 okt. 2002, A.R. P.01.1103.N, nr 572; Cass., 29 nov. 2005, A.R. P.05.0714.N, nr 
633.
2 Cass., 30 juni 1987, A.C., 1986-87, nr 657; Cass., 25 okt. 1988, A.C., 1988-89, nr 113; Cass., 7 dec. 
1988, A.C., 1988-89, nr 206.
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(A.R. P.06.0152.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Frère – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. M. Moerman, Gent.

Nr. 152

2° KAMER - 15 maart 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERDAGING 
NAAR EEN LATERE TERECHTZITTING - GETUIGENVERHOOR EN IN VOORTZETTING GESTELD - ANDERS 
SAMENGESTELDE RECHTBANK - VONNIS - GEVOLG

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de beslissing is gewezen door  
de  rechters  die  alle  zittingen  over  de  zaak  hebben  bijgewoond,  dient  zij  te  worden 
nietigverklaard1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

(P. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1425.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis dat op 11 oktober 2005 in 

hoger beroep gewezen werd door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
De eisers voeren elk een middel aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van H. P., in zoverre het gericht is tegen de beslis-

sing op de strafvordering en over die welke op de tegen hem door A. A. inge-
stelde  burgerlijke  rechtsvordering,  uitspraak  doet  over  het  beginsel  van  de 
aansprakelijkheid:

Over het middel:
Met  toepassing  van  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 

moeten de rechters,  op straffe  van nietigheid van de beslissing,  alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond.

Uit de processtukken blijkt dat:
- op de terechtzitting van 9 februari 2004, waar de rechtbank was samengesteld 

uit de rechters Florival, Eloy en Van Bree, heeft rechter Eloy verslag uitgebracht, 

1 Cass., 16 feb. 2000, AR P.99.1596.F, nr 128.
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werd  eiser  ondervraagd,  werden  de conclusies  van de verweerders  alsook de 
conclusie,  de  aanvullende  conclusie  en  de  tweede  aanvullende  conclusie  van 
eiseres voorgelezen en neergelegd;

- op de terechtzitting van 20 april 2004, waar de rechtbank was samengesteld 
uit de rechters Florival, Eloy en Bernardo Mendez, werd de conclusie van eiser 
voorgelezen en neergelegd;

- op de terechtzitting van 1 februari 2005, waar de rechtbank was samengesteld 
uit  de rechters  Eloy,  Geerinckx  en Jannone,  heeft  rechter  Eloy verslag uitge-
bracht, werd eiser ondervraagd, werden twee getuigen gehoord, heeft het open-
baar ministerie gevorderd, hebben de raadslieden van de partijen gepleit en werd 
het debat voor voortgezette behandeling verdaagd;

- op de terechtzitting van 12 september 2005, waar de rechtbank was samen-
gesteld uit de rechters Eloy, Berthelon en Gouy, zonder dat uit de rechtspleging 
blijkt dat de conclusie opnieuw werd ingediend, heeft rechter Eloy verslag uitge-
bracht, werd eiser ondervraagd, heeft het openbaar ministerie gevorderd, hebben 
de raadslieden van de eisers en van A. A. gepleit, waarna de zaak in beraad werd 
genomen;

- op de terechtzitting van 11 oktober 2005, waar de rechtbank was samenge-
steld uit de rechters Eloy, Berthelon en Gouy, werd het vonnis gewezen.

Uit die vaststellingen blijkt niet dat het vonnis door de rechters werd gewezen 
die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond.

Het middel is gegrond.
B. Over het cassatieberoep van de N.V. Dexia Insurance Belgium, in zoverre 

het gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die tegen 
haar door A. A. is ingesteld, uitspraak doet over het aansprakelijk-heidsbeginsel:

Over het middel:
Eiseres voert een zelfde middel aan als H. P.
Om de redenen vermeld in het antwoord daarop, is dit middel gegrond.
C. Over de overige cassatieberoepen:
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep in zoverre die gericht zijn tegen 

de niet definitieve beslissing die uitspraak doet over de omvang van de schade 
van  A.  A.  en  tegen  de  beslissingen,  op  verstek,  die  uitspraak  doen  over  de 
burgerlijke rechtsvorderingen van Ph. E. en van de onderlinge verzekeringsmaat-
schappij Ethias, aangezien de verzettermijn nog niet verstreken was op het ogen-
blik waarop de cassatieberoepen werden ingesteld.

Niettegenstaande  die  gedeeltelijke  afstand,  brengt  de  vernietiging  van  de 
beslissing op de strafvordering en van die op de burgerlijke rechtsvordering van 
A. A. tegen H. P. en de N.V. Dexia Insurance Belgium, die uitspraak doet over 
het  aansprakelijkheidsbeginsel,  de  vernietiging  met  zich  mee  van  de  overige 
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eisers, die het gevolg zijn 
van de eerste.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 
vernietigde beslissing.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. M.F. Dubuffet, Brussel, J. Dujardin, Brussel en Geinger.

Nr. 153

2° KAMER - 15 maart 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - EENZELFDE MISDRIJF - 
HERSTELPLICHT - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN - 
SCHADE - HERSTELPLICHT - OMVANG - VOORWAARDE

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - HERSTELPLICHT - OMVANG - 
EENZELFDE MISDRIJF - BEGRIP

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN - 
SCHADE - HERSTELPLICHT - OMVANG - VOORWAARDE - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - BEGRIP

5º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERSCHEIDENE DADERS - 
HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º Krachtens art.  50,  eerste  lid,  Sw.,  moet  de rechter  die verscheidene personen voor  
eenzelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot schadevergoeding veroordelen1.

2º  Wanneer een gemeenschappelijke fout  van verscheidene personen die afzonderlijke 
misdrijven hebben gepleegd, de oorzaak is van eenzelfde schade, zijn zij hoofdelijk t.a.v. 
de benadeelde partij gehouden tot schadevergoeding. (Art. 50, eerste lid, Sw.)

3º De nauwe band tussen het misdrijf schuldig verzuim dat door een medebeklaagde wordt 
gepleegd  en  dat  van  opzettelijke  slagen  en  verwondingen  dat  door  andere 
medebeklaagden  wordt  gepleegd,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  allen  eenzelfde  misdrijf  
plegen. (Art. 50, eerste lid, Sw.)

4º Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, alleen op grond van de overweging dat  
de fouten van de beklaagden de enige noodzakelijke oorzaak uitmaken van de schade 
zoals  zij  door  de  burgerlijke  partij  werd  geleden,  niet  heeft  vastgesteld  dat  de 
medebeklaagden  die  schuldig  zijn  verklaard  aan  afzonderlijke  misdrijven,  een 

1 Cass., 8 maart 2005, A.R. P.04.1534.N, nr 141.
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gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is2.

5º  Alleen  zij  die  wegens  een  zelfde  misdrijf  door  een  zelfde  vonnis  of  arrest  zijn  
veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten3. (Art. 50, eerste en tweede lid, Sw.)

(C. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 17 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 15 maart 2006, waarop het onderzoek van de zaak ab 

initio  werd  hernomen,  heeft  raadsheer  Frédéric  Close  verslag  uitgebracht  en 
heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen 

eiser ingestelde strafvordering, te weten :
1. de vrijspraak voor de telastleggingen A1 tot A3 :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. de veroordeling voor telastlegging B4 :
Over het middel dat ambtshalve schending van artikel 50, eerste en tweede lid, 

van het Strafwetboek aanvoert : 
Zoals  blijkt  uit  artikel  50,  eerste  en tweede  lid,  van het  Strafwetboek,  zijn 

alleen hoofdelijk gehouden tot de kosten, zij die wegens een zelfde misdrijf door 
een zelfde vonnis of arrest werden veroordeeld. Vermits eiser en diens medebe-
klaagden  niet  voor  hetzelfde  misdrijf  werden  veroordeeld,  verantwoordt  het 
arrest de veroordeling van eiser in de kosten in hoger beroep, in solidum met 
diens medebeklaagden, niet naar recht.

Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :

Over het middel :
Krachtens  artikel  50,  eerste  lid,  van het  Strafwetboek,  moet  de rechter  die 

verscheidene personen voor een zelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot 
schadevergoeding veroordelen.

2 Het  O.M.  had  geconcludeerd  dat  de  appèlrechters  door  die  overweging  met  een  feitelijke 
beoordeling  hadden  beslist  dat  de  medebeklaagden  een  gemeenschappelijke  fout  hadden  begaan 
waaruit hun hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding voortvloeit.
3 Cass., 5 mei 1981, A.R. 6532, A.C., 1980-81, nr 498.
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Bovendien, wanneer een gemeenschappelijke fout van verscheidene personen 
die  afzonderlijke  misdrijven  hebben  gepleegd,  de  oorzaak  is  van  een  zelfde 
schade,  zijn zij  hoofdelijk ten aanzien van de benadeelde  partij  gehouden tot 
schadevergoeding.

Enerzijds  heeft  de  omstandigheid  dat  er  een  nauwe  band  is  tussen  de 
misdrijven gepleegd  door medebeklaagden,  zoals in casu het  verzuim hulp te 
verlenen dat ten aanzien van eiser bewezen is verklaard en onder meer de opzet-
telijke slagen en verwondingen  die ten aanzien van de twee medebeklaagden 
bewezen zijn verklaard, niet tot gevolg dat allen een zelfde misdrijf plegen.

Anderzijds, door te oordelen "dat de fouten van de vier beklaagden de enige 
noodzakelijke oorzaak zijn van de schade zoals zij door de burgerlijke partij is 
geleden", stellen de appelrechters niet vast dat eiser en diens medebeklaagden 
een gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is.

Aldus verantwoordt het vonnis het beginsel van de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van eiser niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond. 
Dictum,
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser, samen met zijn medebe-

klaagden in de kosten in hoger beroep veroordeelt, en in zoverre het uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvordering van P. B. tegen eiser;

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

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt P. B. in de helft van de kosten van het cassatieberoep en eiser in 

een vierde ervan;
Laat het overige vierde van die kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctio-

nele kamer.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Close – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Gardeur, Neufchâteau.

Nr. 154

2° KAMER - 15 maart 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID VOOR 
DE OPENBARE VEILIGHEID - MOTIVERING - OMSTANDIGHEDEN EIGEN AAN DE PERSOONLIJKHEID VAN 
DE VERDACHTE - BEOORDELING

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis,  mogen  zij  de  omstandigheden  beoordelen  die  eigen  zijn  aan  de 



Nr. 154 - 15.3.06 HOF VAN CASSATIE 629 

persoonlijkheid van de verdachte, in het licht van de feitelijke omstandigheden van de 
zaak. (Art. 16, §§1 en 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0367.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de voorlopige hechtenis van eiser, 

die verdacht  wordt  van moord,  hebben gehandhaafd,  alleen  op grond van de 
ernst van de feiten van de telastlegging en zonder acht te slaan op de persoonlijk-
heidsgegevens in het dossier.

In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrech-
ters, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser 
handhaaft waarbij het uitsluitend steunt op de ernst van de feiten, mist het feite-
lijke grondslag.

In zoverre het middel eigenlijk aanvoert dat artikel 16, §1, van de Wet van 20 
juli  1990  betreffende  de  voorlopige  hechtenis,  de  onderzoeksgerechten  niet 
machtigt  de  omstandigheden  die  eigen  zijn  aan  de  persoonlijkheid  van  de 
verdachte  te beoordelen  in het  licht  van de feitelijke omstandigheden  van de 
zaak, faalt het naar recht.

Voor het  overige  verantwoorden  de appelrechters  hun beslissing naar  recht 
door te  oordelen  dat  "de  feiten van  de telastlegging,  gesteld  dat  zij  bewezen 
zouden zijn, in het geval van [eiser] van een zeer onrustbarende persoonlijkheid 
zouden getuigen die mag doen vrezen voor een eventuele herhaling van hande-
lingen die andermans leven in gevaar brengen".

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt eiser in de kosten.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en V. Gauché, Brussel.

Nr. 155

1° KAMER - 16 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DOOR PARTIJEN 
AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER 
REDENEN - VOORWAARDEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - VOORWAARDEN

1º en 2° De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten  
onderzoeken,  en  mag,  ongeacht  de  juridische  omschrijving  die  de  partijen  daaraan  
hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde  redenen  ambtshalve  aanvullen  op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben  uitgesloten,  dat  hij  enkel  steunt  op  elementen  die  hem  regelmatig  zijn 
voorgelegd, dat hij  het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt  en dat hij  
daarbij  het  recht  van  verdediging  van  partijen  eerbiedigt1.(Art.  1138,  2°,  Ger.W.; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(DE RONDE & DRUBBEL nv T. EFAFLEX TRANSPORT- UND LAGERTECHNIK Gmbh)

ARREST

(A.R. C.04.0267.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 9 februari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1156, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 19, 807, 1068 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §§1 en 2, 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor  onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop,  zoals 
gewijzigd bij wet van 13 april 1971;

- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rechter toekomt om ambtshalve 

1 Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr 718.
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de door partijen aangevoerde rechtsgronden, daaronder begrepen de kwalificatie der over-
eenkomst, aan te vullen of te verbeteren.

Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 9 februari 2004 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger 

beroep van  de  verweerster  ontvankelijk  en  gegrond  en  het  incidenteel  beroep  van  de 
eiseres ontvankelijk, doch ongegrond, en hervormt het bestreden vonnis, behalve waar het 
eiseres' vordering ontvankelijk verklaarde. Opnieuw recht doende verklaart  het hof van 
beroep eiseres' vordering strekkende tot het bekomen van een compensatoire opzeggings-
vergoeding evenals van een billijke bijkomende vergoeding op grond van artikelen 2 en 3 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971, 
ongegrond en veroordeelt eiseres tot de kosten, na onder meer te hebben overwogen:

"Het eerste punt van betwisting tussen partijen slaat momenteel op het 'te definiëren' 
zijn van hun relatie als verkoopconcessie.

Ter  oplossing  van  deze  kwestie  moet  uitgegaan  worden  van  artikel  1,  §2,  van  de 
bedoelde wet.  Evenwel mag artikel 1, §1, daarbij niet uit het oog verloren worden. Er 
moet niet alleen sprake zijn van een verkoopconcessie, maar zo deze bestaat moet ze ook 
nog eens vallen onder één van de drie 'soorten' opgesomd in artikel 1, §1, van deze wet.

2.1 (De eiseres) spreekt in haar syntheseconclusie van een exclusieve concessieover-
eenkomst (zie punt 4 bij de feiten: 'Vanaf 1983 is concluante opgetreden als exclusieve 
concessienemer  van  appellante').  Een  andere  vorm van  verkoopconcessie  wordt  door 
(eiseres) niet ter sprake gebracht in haar syntheseconclusie. Het hof heeft aldus enkel te 
onderzoeken of er een exclusieve concessieovereenkomst (een concessie van alleenver-
koop) aanwezig is.

(...)
2.3 Het besluit uit dit alles is dat (de eiseres) niet bewijst, dat er werd overeengekomen 

met (de verweerster) dat zij (de eiseres) het recht genoot om als enige de producten van 
(de verweerster)  te  verkopen  in  België.  Met  andere  woorden  niets  wijst  erop  dat  (de 
verweerster) geen recht meer had om, op elk moment en naar haar goeddunken, andere 
firma's haar producten te laten verkopen in België.

De exclusiviteit is dus niet bewezen.
3. De vordering van (de eiseres) kan dan ook niet steunen op rechtsgronden uit de Wet 

van 27.07.1961.
Beoordeling naar het voorwerp van de vordering
1. Het gevorderde op grond van de Wet van 27.07.1961 moet niet meer onderzocht 

worden".
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter, aan wie een vordering, gestoeld op een overeenkomst, wordt voorgelegd, 

heeft tot taak de juridische aard van die overeenkomst te bepalen op grond van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens binnen en buiten die overeenkomst, mits hij de bewijs-
kracht van de akte niet miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van 
de akte in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat, en is zodoende niet gebonden door 
de kwalificatie die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.

Aan deze bevoegdheid van de rechter wordt slechts afbreuk gedaan indien zou blijken 
dat partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven die op grond 
van de aan zijn beoordeling onderworpen gegevens niet kan worden uitgesloten.

Meer in het algemeen komt het aan de rechter toe om, desnoods ambtshalve, de door 
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partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen.
Het beschikkingsbeginsel, dat het procesrecht beheerst, stelt de rechter zodoende geens-

zins vrij van de hoger vermelde verplichting om aan de overeenkomst haar juiste kwalifi-
catie te geven.

Blijkens het bestreden arrest, dat terzake onder meer verwijst naar de beslissing van de 
eerste rechter, strekte eiseres' vordering ertoe om op basis van artikelen 2 en 3 van de wet 
van  27  juli  1961  betreffende  de  eenzijdige  beëindiging  van  de  voor  onbepaalde  tijd 
verleende concessie van alleenverkoop,  zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971, een 
vergoeding te bekomen ingevolge de beëindiging van een sinds december 1983 bestaande 
contractuele relatie, door de eiseres in haar dagvaarding gekwalificeerd als een alleenver-
koopconcessie, en in haar syntheseconclusie op pagina 8 omschreven als een wederkerige 
overeenkomst  tussen partijen waarbij  de verweerster  haar het recht voorbehield om in 
eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen die verweerster als concessie-
gever zelf vervaardigt, op pagina 11 als een kaderovereenkomst van onbepaalde duur, met 
name een concessieovereenkomst die door verweerster op 23 juni 1997 werd opgezegd, 
en  op  pagina  14  als  een  concessieovereenkomst  van  onbepaalde  duur,  waarvan  de 
verweerster weliswaar blijkens haar akte van hoger beroep het bestaan betwistte en onder-
geschikt aanvoerde dat, zo er een overeenkomst bestond, zij diende te worden gekwalifi-
ceerd als een commissiecontract.

Hieruit  volgt  dat  er  tussen  partijen  geen  overeenstemming  bestond  aangaande  de 
precieze kwalificatie die aan de tussen hen bestaande relatie moest worden gegeven, zodat 
het de rechter toekwam om de precieze juridische aard van de tussen partijen bestaande 
overeenkomst te bepalen, zonder dat hij zich vermocht te beperken tot het onderzoek naar 
het al dan niet bestaan van de beweerde exclusiviteit.

Uit artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de 
voor  onbepaalde  tijd  verleende  concessies  van  alleenverkoop,  waarop  de  eiseres  zich 
uitdrukkelijk beriep, volgt immers dat de daarbij bepaalde vergoeding verschuldigd is in 
geval van beëindiging van "een voor onbepaalde tijd, aan deze wet onderworpen verkoop-
concessie".

Artikel 3 van diezelfde wet bepaalt voorts dat ingeval de verkoopconcessie als bedoeld 
in artikel  2 door de concessiegever  wordt  beëindigd op andere gronden dan de grove 
tekortkoming van de concessiehouder een billijke bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Bij artikel 1, §1, van voornoemde wet wordt in dat verband bepaald dat aan de bepa-
lingen van die wet zijn onderworpen:

1° de concessie van alleenverkoop;
2° de verkoopconcessies krachtens welke de concessiehouder nagenoeg alle producten 

waarop de overeenkomst slaat in het concessiegebied verkoopt;
3° de verkoopconcessies waarbij de concessiegever belangrijke verplichtingen oplegt, 

die op strikte en bijzondere wijze aan de concessie zijn verbonden en waarvan de last zo 
zwaar is dat de concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beëindiging van de 
concessie,

terwijl  in §2 wordt  gepreciseerd dat een verkoopconcessie,  in de zin van deze wet, 
iedere overeenkomst is krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessie-
houders  het  recht  voorbehoudt  in  eigen  naam  en  voor  eigen  rekening  producten  te 
verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt.

Uit deze bepaling volgt dat de omstandigheid dat een overeenkomst niet kan worden 
gekwalificeerd  als  een  'concessie  van  alleenverkoop'  wegens  het  ontbreken  van  een 
bedongen exclusiviteit  de toepasselijkheid van de wet van 27 juli 1961 betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
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koop,  zoals gewijzigd bij wet  van 13 april 1971,  waarop de eiseres zich uitdrukkelijk 
beriep, niet uitsluit.

De rechter, aan wie een eis, ingesteld bij toepassing van de artikelen 2 en 3 van voor-
noemde  wet,  wordt  voorgelegd,  zal  deze  eis  zodoende  niet  op  wettige  wijze  kunnen 
verwerpen op grond van de enkele vaststelling dat geen exclusiviteit is bewezen zonder de 
kwalificatie  van de contractuele relatie,  waarop de eisende partij zich beroept, als een 
concessieovereenkomst  in  de zin van  artikel  1,  §1,  2°  en 3°  van  diezelfde  wet  uit  te 
sluiten.

Besluit
Het hof van beroep, dat oordeelt dat de vaststelling dat er geen bedongen exclusiviteit 

werd  aangetoond volstaat  ter verwerping  van de eis,  zonder  dat nog verder  diende te 
worden onderzocht of de kwestieuze overeenkomst als een concessieovereenkomst kon 
worden  gekwalificeerd,  zulks  op grond van de overweging dat de eiseres zelf  in haar 
syntheseconclusie sprak van een exclusieve concessieovereenkomst en geen andere vorm 
van concessie ter sprake bracht en het hof van beroep zodoende enkel had te onderzoeken 
of er een exclusieve concessieovereenkomst (concessie van alleenverkoop) aanwezig was, 
doet aldus uitspraak in miskenning van de op de rechter rustende taak om aan de door een 
partij ter staving van haar vordering ingeroepen overeenkomst de juiste juridische kwalifi-
catie te geven (schending van de artikelen 1134 en 1156 van het Burgerlijk Wetboek, 5 en 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk  het  de  rechter  toekomt  om ambtshalve  de  door  partijen  aangevoerde  rechts-
gronden, daaronder begrepen de kwalificatie der overeenkomst, aan te vullen of te verbe-
teren).  Bovendien miskent  het hof van beroep het beschikkingsbeginsel  in zoverre het 
oordeelt dat het, gelet op de door de eiseres aan de overeenkomst gegeven kwalificatie, 
niet gehouden was om nog na te gaan of er een andere vorm van concessie voorhanden 
was (schending van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, evenals 
artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek). Ten slotte miskent het de bewijskracht 
van eiseres' syntheseconclusie door te stellen dat de eiseres zelf geen andere vorm van 
concessie ter sprake bracht, daar waar zij elders in deze besluiten, meer bepaald op pagina 
14,  de  overeenkomst  kwalificeerde  als  een  "concessieovereenkomst  van  onbepaalde 
duur",  aldus  aan  die  conclusie  een  met  haar  bewoordingen  onverenigbare  uitlegging 
gevende (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). 
Het hof van beroep heeft dan ook niet wettig kunnen beslissen dat er geen aanleiding was 
tot toepassing van de wet van 27 juli 1961 (schending van de artikelen 1, §§1 en 2, 2 en 3 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De rechter  moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde 

feiten onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen 
daaraan  hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde  redenen  ambtshalve 
aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij 
conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die 
hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp noch de oorzaak van de 
vordering wijzigt  en dat hij  daarbij  het  recht  van verdediging van de partijen 
eerbiedigt.
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2. De vordering van de eiseres strekte er toe de verweerster te veroordelen tot 
betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding evenals van een billijke 
bijkomende vergoeding op grond van respectievelijk de artikelen 2 en 3 van de 
Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbe-
paalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.

3. De appelrechters stellen vast dat:
-  er  betwisting  bestaat  tussen  de  partijen  omtrent  het  definiëren  van  hun 

contractuele relatie als verkoopconcessie;
- de eiseres in haar syntheseconclusie spreekt van een exclusieve concessie-

overeenkomst  en  geen  andere  vorm  van  concessieovereenkomst  ter  sprake 
brengt.

Op  grond  hiervan  oordelen  de  appelrechters  dat  zij  "enkel  te  onderzoeken 
(hebben) of er een exclusieve concessieovereenkomst (een concessie van alleen-
verkoop) aanwezig is" en wijzen zij vervolgens de vordering van de eiseres af op 
grond  dat  "(de  eiseres)  niet  bewijst  dat  er  werd  overeengekomen  met  (de 
verweerster) dat zij het recht genoot om als enige de producten van (de verweer-
ster) te verkopen in België" en dat "de exclusiviteit dus niet (is) bewezen".

4. Na het bestaan van een concessie van alleenverkoop te hebben uitgesloten, 
wijzen de appelrechters aldus een onderzoek naar het bestaan van een andere 
verkoopconcessie in de zin van artikel 1, 2° en 3° van de Wet van 27 juli 1961 
op grond van de door de eiseres aangevoerde feiten af, hoewel zij aannemen dat 
die feiten "(eerder) slaan op het bewijs in verband met de concessieovereenkomst 
op zich".

5. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvan-

kelijk wordt verklaard.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk 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.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de heer Londers – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.
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Nr. 156

1° KAMER - 16 maart 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLIJDEN VAN HET 
SLACHTOFFER - SCHADE GELEDEN DOOR DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT - GEDERFDE INKOMSTEN 
VAN DE OVERLEDENE - OORSPRONG VAN DE INKOMSTEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - AANREKENING VAN 
UITKERINGEN DOOR DERDEN OP SCHADEVERGOEDING DOOR DE AANSPRAKELIJKE VERSCHULDIGD - 
OVERLEVINGSPENSIOEN VAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT

1º Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat de schade  
die zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de inkomsten van de 
overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen; het is daarbij onverschillig  
of  die  inkomsten  voortvloeiden  uit  een  beroepsactiviteit,  dan  wel  bestonden  uit  een 
rustpensioen. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts 
op  de  schadevergoeding  die  de  aansprakelijke  verschuldigd  is  worden  aangerekend 
wanneer  die  uitkeringen  vergoeding  beogen  van  dezelfde  schade  als  die  welke 
voortvloeit  uit  de  fout  van  de  aansprakelijke;  zo  is  een  overlevingspensioen  dat  de  
overlevende  echtgenoot  geniet  een  recht  dat  zijn  oorsprong  vindt  in  de  tussen  het 
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor de werknemers, heeft het geen vergoedend karakter  
en  beoogt  het  dus  niet  de  vergoeding  van  de  schade  die  het  slachtoffer  of  zijn 
rechthebbende  lijden  ingevolge  de  fout  van  de  aansprakelijke  zodat  het 
overlevingspensioen  niet  mag  aangerekend  worden  op  de  schadevergoeding  die  de 
aansprakelijke  verschuldigd  is  uit  hoofde van inkomstenverlies1.  (Artt.  1382 en 1383, 
B.W.; Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(O. T. FIDEA nv)

ARREST

(A.R. C.05.0299.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  7  maart  2005 in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat 

de schade die zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de 

1 Cass., 7 sept. 2004, A.R. P.04.0315.N, nr 386.
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inkomsten van de overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen. 
Het is daarbij onverschillig of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactivi-
teit, dan wel bestonden uit een rustpensioen.

2. De uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbende betalen, 
mogen slechts worden aangerekend op de schadevergoeding die de aansprake-
lijke verschuldigd is, wanneer zij de vergoeding beogen van dezelfde schade als 
die welke voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke.

3. Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge 
van het overlijden van zijn echtgenoot is een recht dat zijn oorsprong vindt in de 
tussen het slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetge-
ving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers.

Het overlevingspensioen heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus niet de 
vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden inge-
volge de fout van de aansprakelijke.

4. Het overlevingspensioen mag dan ook niet aangerekend worden op de scha-
devergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van inkomstenver-
lies.

5. De appelrechter wijst de vordering van de eiseres strekkende tot vergoeding 
van het ingevolge het overlijden van haar echtgenoot geleden inkomstenverlies 
af, op grond dat "het door haar ontvangen overlevingspensioen hoger ligt dat het 
rustpensioen van wijlen haar echtgenoot,  verminderd met de forfaitaire  aftrek 
voor eigen onderhoud" zodat zij niet het bewijs levert van een concrete materiële 
schade uit hoofde van inkomstenverlies.

6. Door aldus te oordelen, schendt de appelrechter de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het te dezen toepasselijke artikel 29bis van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen.

7. Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
van  de  eiseres  gericht  tegen  de verweerster  uit  hoofde  van  inkomstenverlies, 
alsmede over de met die vordering verbonden kosten.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.

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

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de heer Londers – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 157

1° KAMER - 16 maart 2006

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - ONTBINDING - 
VEREFFENINGEN EN VERDELING - AARD VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

2º ERFENISSEN - VEREFFENINGEN EN VERDELING - AARD VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

3º VERDELING - ONVERDEELDHEID - GERECHTELIJKE VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - 
OVEREENKOMST

4º ONVERDEELDHEID - VERDELING - GERECHTELIJKE VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - 
OVEREENKOMST

5º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - ONTBINDING - 
VEREFFENINGEN EN VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - OVEREENKOMST

1º  De  regeling  in  het  Burgerlijk  en  het  Gerechtelijk  Wetboek  van  de wijze  waarop  de 
vereffening-verdeling  van een ontbonden huwelijksvermogensstelsel  moet  verlopen is 
niet van openbare orde of dwingend recht. (Artt. 819 en 1430, vierde lid, B.W.; Art. 1205, 
Ger.W.)

2º  De  regeling  in  het  Burgerlijk  en  het  Gerechtelijk  Wetboek  van  de wijze  waarop  de 
vereffening-verdeling van een nalatenschap moet verlopen is niet van openbare orde of  
dwingend recht. (Art. 819, B.W.; Art. 1205, Ger.W.)

3º,  4°  en  5°  Vanaf  de  ontbinding  van  het  huwelijksvermogensstelsel  kunnen  de 
deelgenoten,  ook  in  het  raam  van  een  gerechtelijke  verdeling,  te  allen  tijde 
overeenkomen over  de  wijze  waarop de verdeling  van de onverdeelde  goederen zal 
geschieden1. (Artt. 819 en 1430, vierde lid, B.W.; Art. 1205, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0368.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1207, 1211, 1220 en 1221 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 577-2, 815 t.e.m. 842, 1134, 1427, 1430 t.e.m. 1450 en 1451 van het 

1Zie Cass., 26 nov. 2004, A.R. C.03.0122.N, nr 570 (nalatenschap).
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Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en beslist dat de 

verweerders  de  uitvoering  van  het  accordandum  kunnen  bekomen,  op  basis  van  de 
volgende overwegingen:

"Het hof treedt de uiteenzetting door de eerste rechter van de feiten en vorderingen bij 
en beschouwt deze als hier volledig hernomen. Het hof verwijst  ook naar de tekstuele 
weergave van het akkoord van 22 mei 1998, gesloten naar aanleiding van een persoonlijke 
verschijning,  en naar  de tekst  van het  accordandum,  afgesloten op dezelfde datum en 
waarvan de geïntimeerden de uitvoering vorderen.

Het hof beaamt integraal het bestreden vonnis en maakt de overwegingen, op grond van 
dewelke de eerste rechter zijn oordeelkundige beslissing genomen heeft en die in hoger 
beroep niet worden ontzenuwd, tot de zijne. De partijen worden kortheidshalve daarnaar 
verwezen.

Aanvullend laat het hof nog de volgende overwegingen gelden.
De kwestieuze loten zijn geïdentificeerd in de ontwerpakte van notaris D.. De notaris is 

gehouden tot het verzamelen van de noodzakelijke inlichtingen. Er zijn geen redenen om 
aan te nemen dat de door hem vermelde kadastrale gegevens verkeerd zouden zijn. De 
(eisers) bewijzen het tegendeel niet.

De (eisers) geven een onvolledige lezing van het beschikkend gedeelte van het arrest, 
gewezen op 1 februari 2001 door de 1ste kamer van dit hof: 'Beveelt de vereffening en 
verdeling van de huwelijksgemeenschap E.D. D.- M.J. D. en van de nalatenschap van 
E.D.  D.op  basis  van  een  boedelbeschrijving  van  de  gezamenlijke  goederen  van  deze 
onverdeeldheden en na het opstellen van de vergoedingsrekeningen en de terugnemingen, 
mits  daarbij  rekening te houden met  de minnelijke  verdeling(en)  van een deel van de 
goederen van deze onverdeeldheden'.

Immers kunnen partijen, die meerderjarig zijn en over al hun rechten beschikken, deel-
akkoorden  afsluiten  onder  vorm van  een accordandum,  zelfs  onder  de  vorm van  een 
dading en dit binnen het kader van een gerechtelijke procedure.

De uitvoering van het accordandum is volstrekt mogelijk in het kader van de vereffe-
ning en verdeling en staat deze niet in de weg.

Het accordandum vermeldt onderaan dat de zaak in voortzetting wordt gesteld op de 
latere terechtzitting van 27 augustus 1998. Ten onrechte steunen de (eisers) zich op deze 
tekst om te stellen dat de (verweerders) geen belang zouden hebben bij de uitvoering van 
het accordandum. Uit de door de (verweerders) overgelegde briefwisseling blijkt dat de 
zaak in voortzetting werd gesteld met het oog op een volledig akkoord; d.w.z. over alle 
aspecten van de huwgemeenschap en de beide nalatenschappen. Uit niets blijkt  dat de 
partijen wilden terugkomen op het reeds afgesloten en ondertekende deelakkoord. Boven-
dien blijkt verder uit die briefwisseling dat het niet aan (de verweerders) ligt dat de zaak 
meerdere malen werd uitgesteld.

In het accordandum wordt nergens gewag gemaakt van een terugbetaling van kosten. 
Deze vordering staat derhalve volledig los van de vordering tot uitvoering van het accor-
dandum en mag deze geenszins vertragen. De eerste rechter oordeelde terecht dat deze 
vordering niet in staat van wijzen is".

Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 29 april 2004, 
waarvan de motieven door het hof van beroep hernomen werden, overwoog in verband 
met de uitvoering van het accordandum het volgende:

"Partijen hebben door het accordandum van 22 mei 1998 - en ongetwijfeld met kennis 
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van zaken - een overeenkomst gesloten betreffende bepaalde onroerende goederen die zij 
in onverdeeldheid bezitten: enerzijds zijn zij akkoord gekomen aangaande de verdeling in 
natura van een aantal loten, anderzijds zijn zij tot een akkoord gekomen aangaande de 
verkoop van het lot 23.

Een dergelijk minnelijk deelakkoord is volstrekt mogelijk en de eisers kunnen er de 
gedwongen uitvoering van benaarstigen wanneer het afgesloten akkoord nadien door de 
verweerders niet wordt gehonoreerd.

Hiervoor dient zeker niet gewacht te worden tot wanneer ooit zal zijn overgegaan tot de 
vereffening en verdeling van de ontbonden gemeenschap E. D.- M. D. alsmede van hun 
respectieve nalatenschappen.

De verweerders hebben anderzijds ruim de tijd gehad hun zaak in staat te stellen en hun 
middelen aan te voeren zodat hen geen bijkomende conclusietermijnen dienen te worden 
verleend.

Het onderdeel van de vordering tot het horen verlijden van de notariële akte - verdeling 
betreffende de loten 13 tot 20 waarvan sprake in het accordandum van 22 mei 1998 afge-
sloten tussen partijen komt dan ook ontvankelijk en gegrond voor zoals hierna bepaald.

(...)
Rechtdoende inzake de hoofdvordering. Verklaart deze ontvankelijk.
Veroordeelt verweerders om zich binnen de maand nadat onderhavig vonnis kracht van 

gewijsde heeft bekomen aan te melden ter studie van notaris G. D., notaris ter standplaats 
L. - K. teneinde de notariële akte verdeling te verlijden betreffende de loten 13 tot en met 
20  waarvan  sprake  in  het  tussen  partijen  afgesloten  accordandum  dd.  22  mei  1998 
conform de aldaar gebeurde lottrekking en conform de ontwerp-akte verdeling die werd 
medebetekend met de dagvaarding.

Zegt  dat bij  gebreke daaraan te voldoen onderhavig vonnis  zal  gelden als akte  van 
verdeling en in die hoedanigheid zal worden overgeschreven door de hypotheekbewaarder 
op eenvoudig vertoon van de uitgifte van onderhavig vonnis en de wettelijke bewijsmid-
delen".

Grieven
Schending van het principe dat de verdeling slechts na voltooiing van de vereffening 

kan plaatsvinden, zoals dit volgt uit de artikelen 815 t.e.m. 842 en 1430 t.e.m. 1450 van 
het Burgerlijk Wetboek, tevens schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 1207, 1211, 1220, 1221 van het 
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 577-2, 1427 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek.

1. De eisers voerden in hun beroepsconclusie aan dat er geen verdeling van goederen 
van de huwgemeenschap mogelijk was zolang de vereffening van deze huwgemeenschap 
niet afgehandeld was, zodat de vordering van de verweerders tot verdeling van bepaalde 
goederen van de huwgemeenschap van de ouders van de eisers en de verweerders onge-
grond moest worden verklaard.

2. Het hof van beroep verwerpt deze grief en beslist dat "partijen, die meerderjarig zijn 
en over al hun rechten beschikken, deelakkoorden (kunnen) afsluiten onder vorm van een 
accordandum, zelfs onder de vorm van een dading en dit binnen het kader van een gerech-
telijke procedure. De uitvoering van het accordandum is volstrekt mogelijk in het kader 
van de vereffening en verdeling en staat deze niet in de weg".

Het hof van beroep herneemt ook de motieven in het vonnis van de eerste rechter, dat 
besliste dat "partijen ... door het accordandum van 22 mei 1998 - en ongetwijfeld met 
kennis van zaken - een overeenkomst (hebben) gesloten betreffende bepaalde onroerende 
goederen  die  zij  in  onverdeeldheid  bezitten:  enerzijds  zijn  zij  akkoord  gekomen 



640 HOF VAN CASSATIE 16.3.06 - Nr. 157 

aangaande de verdeling in natura van een aantal loten, anderzijds zijn zij tot een akkoord 
gekomen aangaande de verkoop van het lot 23. Een dergelijk minnelijk deelakkoord is 
volstrekt mogelijk en (de verweerders) kunnen er de gedwongen uitvoering van benaar-
stigen wanneer het afgesloten akkoord nadien door (eisers) niet wordt gehonoreerd. Hier-
voor dient zeker niet gewacht te worden tot wanneer ooit zal zijn overgegaan tot de veref-
fening en verdeling van de ontbonden gemeenschap E. D.- M. D. alsmede van hun respec-
tieve nalatenschappen".

3.  Artikel  1427  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  huwelijksgemeenschap 
ontbonden wordt door het overlijden van één der echtgenoten.

Zowel het wettelijk stelsel als de bedongen gemeenschap van goederen (cf. artikel 1451 
van het Burgerlijk Wetboek) worden enkel ontbonden op grond van de wettelijk bepaalde 
oorzaken.

De ontbinding van de huwelijksgemeenschap heeft vereffening en verdeling tot gevolg 
(artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek).

Bij  ontbinding  van  de  huwelijksgemeenschap  door  overlijden  moet  niet  alleen  de 
gemeenschap van goederen in het kader van het huwelijksvermogensrecht vereffend en 
verdeeld worden, maar ook de nalatenschap van de overleden echtgenoot in het kader van 
het erfrecht.

Het komt voor dat de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap van de eerstoverleden 
echtgenoot  slechts  na  het  overlijden  van  de  langstlevende  echtgenoot  vereffend  en 
verdeeld worden, samen met de vereffening en verdeling van diens nalatenschap.

De vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap (cf. de artikelen 1430 t.e.m. 
1450 van het Burgerlijk Wetboek) gaat daarbij de vereffening en verdeling van de nala-
tenschap (cf. de artikelen 815 t.e.m. 842 van het Burgerlijk Wetboek) vooraf.

4. Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap door overlijden ontstaat er tussen de 
erfgenamen een onverdeeldheid in de zin van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vermits niemand kan gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven, bestaat er 
een absoluut recht om de verdeling van dergelijke onverdeeldheid te vorderen (cf. artikel 
815 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien een minnelijke verdeling onmogelijk blijkt, moeten de artikelen 1207 e.v. betref-
fende de gerechtelijke verdeling in hoofdstuk VI van deel IV, Boek IV, Bijzondere rechts-
plegingen, van het Gerechtelijk Wetboek worden toegepast.

5. Aan de verdeling, i.e. het voldoen van iedere deelgenoot in zijn rechten door toeken-
ning van een kavel waarvan de waarde overeenstemt met zijn rechten in de onverdeelde 
massa, gaat de vereffening vooraf, i.e. het geheel van bewerkingen vereist om een juist 
beeld te krijgen van de omvang van de boedel en de rechten van elke deelgenoot.

Het principe dat de verdeling slechts na voltooiing van de vereffening kan plaatsvinden, 
volgt uit het geheel van de bepalingen betreffende de vereffening en verdeling van de 
huwelijksgemeenschap (cf. de artikelen 1430 t.e.m. 1450 van het Burgerlijk Wetboek) en 
de nalatenschap (cf. de 815 t.e.m. 842 van het Burgerlijk Wetboek), in het bijzonder uit 
artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek.

Die volgorde (vereffening gevolgd door verdeling) moet worden geëerbiedigd en een 
onroerend  goed  kan  slechts  in  het  licht  van  het  resultaat  van  de  vereffening  worden 
verdeeld,  dan wel  geveild  (cf.  artikel  827 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 
1211, 1220 en 1221 van het Gerechtelijk Wetboek).

Nu het hof van beroep in voorliggend geval met herneming van de motieven in het 
vonnis van de eerste rechter beslist dat het niet voltooid zijn van de staat van vereffening 
van de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap niet belet dat de verweerders de uitvoe-
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ring  van  het  accordandum  kunnen  bekomen,  zodat  de  daarin  vermelde  onroerende 
goederen kunnen worden verdeeld, miskent het het principe dat de vereffening slechts na 
voltooiing van de verdeling kan plaatsvinden (schending van de artikelen 815 t.e.m. 842 
en de artikelen 1430 t.e.m. 1450 van het Burgerlijk Wetboek en tevens, voor zoveel als 
nodig,  schending  van  de  artikelen  1207,  1211,  1220  en  1221  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek en de artikelen 577-2, 1427 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Het hof van beroep verleent ten onrechte uitwerking aan het accordandum en miskent 
derhalve eveneens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de erfgenamen 

aanwezig zijn en meerderjarig,  de verdeling van de goederen van de nalaten-
schap kan geschieden in zodanige vorm en bij zodanige akte als de belangheb-
bende partijen dienstig oordelen.

Artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer alle mede-
eigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zij te 
allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming kunnen verrichten zoals 
zij beslissen.

2. Krachtens artikel 1430, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn voor-
melde wetsbepalingen van overeenkomstige toepassing op de ontbinding van het 
wettelijk stelsel.

3. De regeling in het  Burgerlijk en het  Gerechtelijk Wetboek van de wijze 
waarop  de  vereffening  en  verdeling  van  een  ontbonden  huwelijksvermo-
genstelsel of van een nalatenschap moet verlopen, is niet van openbare orde noch 
van dwingend recht.

4. Uit het voorgaande volgt dat:
-  vanaf  de  ontbinding  van  de  huwelijksvermogenstelsel,  de  deelgenoten  te 

allen  tijde  kunnen  overeenkomen  over  de  wijze  waarop  de  verdeling  van  de 
onverdeelde goederen zal geschieden en onder meer kunnen overeenkomen dat 
en hoe de onverdeelde goederen vooraf in natura zullen worden verdeeld of dat 
zij onderhands zullen worden verkocht of openbaar geveild;

- een dergelijke overeenkomst ook toegelaten is in het raam van een gerechte-
lijke verdeling.

5. Artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle over-
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet 
strekken.

6.  Het  middel  dat  ervan  uitgaat  dat  het  de partijen niet  toegelaten  is  af  te 
wijken van de regel dat de vereffening de verdeling moet voorafgaan en dienvol-
gens de eisers niet kunnen verplicht worden het tot stand gekomen akkoord over 
een aan de vereffening voorafgaande verdeling in natura na te leven, faalt naar 
recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 158

1° KAMER - 16 maart 2006

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIETERMIJNEN - 
ARTIKEL 747, §2, GER.W. - STREKKING

Artikel  747, §2,  van het Gerechtelijk  Wetboek heeft  niet  de strekking dat  een partij  die 
nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het 
recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie  
te nemen1. (Art. 747, §2, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, §2, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (art. 747, §2, gewijzigd 

bij de wetten van 23 maart 1995 en 3 augustus 1993).
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  zegt  dat  het  huwelijk  aangegaan  door  de  eiser  en  de  tweede 

verweerster, op 30 september 1995, te Schoten, zoals blijkt uit de huwelijksakte nummer 
147, jaar 1995,  van het register der huwelijken van de burgerlijke  stand van Schoten, 
volstrekt nietig is als strijdig met de openbare orde en het spreekt de nietigverklaring van 
dit huwelijk uit op de volgende gronden:

De eiser vordert  dat  de aanvullende conclusie van de tweede verweerster,  die werd 
neergelegd op 26 juli 2004 en hem werd medegedeeld op 27 juli 2004 en de bijkomende 
stukken waarnaar in die conclusie wordt verwezen, uit de debatten worden geweerd.

De  tweede  verweerster  betoogt  daartegen  terecht  dat  zij  over  een  conclusietermijn 
beschikte tot 25 oktober 2004 en dat de eiser op haar conclusie geantwoord heeft en ook 
omtrent de bijkomende stukken heeft geconcludeerd.

1Cass., 27 nov. 2003, A.R. C.01.0438.N, nr 603.
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Ter terechtzitting van 16 maart 2004 werd het akkoord van de partijen geacteerd om te 
concluderen als volgt:

- de verweerders uiterlijk op 25 maart 2004,
- de eiser uiterlijk op 25 mei 2004,
- de verweerders uiterlijk op 25 juli 2004,
- de eiser uiterlijk op 25 september 2004,
- de verweerders uiterlijk op 25 oktober 2004.
De eerste conclusies waren neergelegd door de eerste verweerder op 9 maart 2004 en 

door  de  tweede  verweerster  op  16  maart  2004,  dus  tijdig.  De  eiser  legde  zijn  eerste 
conclusies neer op 25 mei 2004, dus eveneens tijdig.

De aanvullende conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 26 juli 
2004, dus na het verstrijken van haar tweede termijn, doch vóór het verstrijken van haar 
derde  termijn,  en  de  eiser  heeft  zijn  laatste  conclusie  nog  kunnen  neerleggen  op  24 
september 2004, wat ook nog binnen zijn laatste termijn gebeurde.

Wat de stukken betreft, moet vooreerst worden opgemerkt dat de tweede verweerster 
zelf  geen  stukken  neerlegt  en derhalve  ook niet  gehouden  was  enige  inventaris  op te 
stellen.

De "bijkomende" stukken waarover de tweede verweerster aanvullend besloot betreffen 
de processen-verbaal opgesteld door de politie te Turnhout op 6 februari 2004, die door 
het Parket aan het dossier van de rechtspleging reeds zijn toegevoegd op 11 maart 2004, 
en waarvan beide raadslieden in kennis zijn gesteld bij brief van 12 maart 2004, zodat de 
partijen ruim tijd hadden om daarop te antwoorden.

Er is aldus geen wettelijk reden voorhanden om enige conclusie en/of stuk in deze zaak 
te weren uit het beraad.

Grieven
Wanneer de rechter krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek termijnen 

bepaalt  om conclusies  te  nemen,  dan  dienen  de  conclusies  die  zijn  overlegd  na  het 
verstrijken van deze termijnen ambtshalve uit het debat te worden geweerd.

Deze termijnen zijn dwingend. Wanneer een partij aan de rechter vraagt een laattijdige 
conclusie uit het debat te weren, dan mag de rechter het belang dienaangaande van die 
partij niet beoordelen.

Partijen hadden ter terechtzitting van 16 maart 2004 in navolging van artikel 747, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek de volgende conclusietermijnen vastgesteld:

Om te concluderen
- voor de verweerders uiterlijk op 25 maart 2004
- voor de eiser uiterlijk op 25 mei 2004
Om aanvullend te concluderen
- voor de verweerders uiterlijk op 25 juli 2004
- voor de eiser uiterlijk op 25 september 2004
Voor eventueel wederantwoord
- voor de verweerders uiterlijk op 25 oktober 2004
De appelrechters stelden vast:
- dat de eerste conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 16 maart 

2004, dus tijdig.
- dat de aanvullende conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 26 
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juli 2004, dus na het verstrijken van haar tweede termijn.
De  eiser  stelde  in  zijn  syntheseberoepsbesluiten  dat  de  aanvullende  conclusies  van 

tweede verweerster slechts op 26 juli 2004 werden neergelegd ter griffie zodat die aanvul-
lende conclusies ambtshalve uit de debatten dienden te worden geweerd (zie de synthese-
beroepsbesluiten van de eiser, p. 1 en 2).

Na te  hebben vastgesteld  dat  de  aanvullende  conclusies  van  de tweede  verweerster 
werden neergelegd na het verstrijken van de tweede termijn, konden de appelrechters niet 
wettelijk  beslissen  dat  die  aanvullende  conclusies  niet  uit  het  debat  dienden  geweerd 
omdat  zij  werden  neergelegd  voor  het  verstrijken  van  de  derde  termijn  waarover  de 
tweede  verweerster  beschikte  voor  eventueel  wederantwoord  en  omdat  de  eiser  zijn 
laatste conclusie nog (niet) had kunnen neerleggen op 24 september 2004.

Dit neemt immers niet weg dat de aanvullende conclusies van de tweede verweerster 
werden  neergelegd  na  het  verstrijken  van  de  dwingende  termijn  vastgesteld  om  die 
aanvullende  conclusies  neer  te  leggen  zodat  zij  ambtshalve  uit  de  debatten  dienden 
geweerd te worden vermits de verweerster van haar derde termijn geen gebruik gemaakt 
heeft om tijdig andere conclusies neer te leggen. De appelrechters hadden terzake geen 
beoordelingsvrijheid en dienden deze aanvullende conclusies uit de debatten te weren, 
zoals gevorderd door de eiser, ongeacht het feit dat de eiser tijdig laatste conclusies kon 
neerleggen (schending van de artikelen 747, §2, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Wanneer de rechter krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 

termijnen  bepaalt  om  conclusie  te  nemen,  moet  de  conclusie  die  na  het 
verstrijken  van  de  bepaalde  termijn  is  overgelegd  ambtshalve  uit  het  debat 
worden geweerd.

Dit  artikel  heeft  niet  de strekking dat  een partij  die nalaat  binnen de aldus 
bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het recht verbeurt om binnen 
de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie te nemen.

2. Het arrest stelt vast dat ter terechtzitting van 16 maart 2004 het akkoord van 
de partijen om te concluderen als volgt werd geacteerd:

- de verweerders: uiterlijk op 25 maart 2004
- de eiser: uiterlijk op 25 mei 2004
- de verweerders: uiterlijk op 25 juli 2004
- de eiser: uiterlijk op 25 september 2004
- de verweerders: uiterlijk op 25 oktober 2004
Het arrest stelt verder dat:
- de eerste conclusie neergelegd op 9 maart 2004 door de verweerder, op 16 

maart 2004 door de verweerster en op 25 mei 2004 door de eiser tijdig zijn;
- de aanvullende conclusie van de verweerster is neergelegd op 26 juli 2004, 

dus na het verstrijken van haar tweede termijn doch voor het verstrijken van haar 
derde termijn en de eiser zijn laatste conclusie binnen zijn laatste termijn op 24 
september 2004 heeft kunnen neerleggen.

3. Het arrest beslist dat de verweerster terecht betoogt dat zij over een conclu-
sietermijn beschikte  tot  25 oktober  2004 en de  eiser  op haar  conclusie  heeft 
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geantwoord en dat er aldus geen wettige reden voorhanden is om enige conclusie 
uit het beraad te weren.

4. Het arrest schendt zodoende artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de heer Bourgeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandewal, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 159

3° KAMER - 20 maart 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - TWIJFEL - GEVOLG

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - OVERMAKING VAN DE 
GEHOMOLOGEERDE OVEREENKOMST - BEWIJSLAST - BEOORDELINGSVRIJHEID - TWIJFEL - GEVOLG

1º en 2° De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in  
aanmerking  worden genomen tegen degene die  de  bewijslast  draagt;  de rechter  die  
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee  
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds  voor  Arbeidsongevallen  een  afschrift  over  te  maken  van  de  gehomologeerde 
overeenkomst  betreffende de voor het  arbeidsongeval  verschuldigde vergoedingen of 
van de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij  
de  rechthebbende  leggen  en  op  grond  van  de  twijfel  en  onzekerheid  omtrent  de 
uitvoering van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 1315, B.W.; Art. 870, 
Ger.W.)

(D. T. FORTIS A.G. nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0441.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 9 februari  2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6ter, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen 

en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen, ingevoegd bij het 
koninklijk besluit van 2 februari 1983.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de vordering van eiseres om eerste verweerster te veroor-

delen tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding ten belope van 45.646,43 euro 
ongegrond op de volgende gronden: 

"Overeenkomstig artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betref-
fende de bijslagen en sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen 
had eerste verweerster de wettelijke verplichting om binnen de 2 weken na de homolo-
gatie  van  een  overeenkomst  betreffende  de  voor  een  arbeidsongeval  verschuldigde 
vergoedingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de 
gehomologeerde overeenkomst bedoeld bij artikel 65 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april  1971.  Het  door eiseres aan eerste  verweerster  gemaakte  verwijt  is  dit  niet  te 
hebben gedaan met betrekking tot de op 15 mei 1973 door de Arbeidsrechtbank te Turn-
hout gehomologeerde overeenkomst betreffende de gevolgen van het dodelijk arbeidson-
geval  overkomen  op  16  september  1972  aan  M.G.,  wiens  weduwe  eiseres  is.  Eerste 
verweerster  voert  aan dat eiseres  niet  bewijst  dat  zij  de aan haar verweten  fout  heeft 
begaan. De eerste rechter oordeelde dat deze fout bewezen was en veroordeelde eerste 
verweerster tot de gevorderde schadevergoeding. Met betrekking tot de bewijslast van de 
aan eerste verweerster verweten fout overwoog de eerste rechter wat volgt: 'Daar het hier 
om een wettelijke verplichting gaat komt het eerste verwerende partij toe aan te tonen dat 
zij de aangifte bedoeld in artikel 6ter van voormeld koninklijk besluit van 10 april 1971 
tijdig heeft gedaan. Dit bewijs wordt door eerste verwerende partij niet geleverd'. Eerste 
verweerster is door deze overweging gegriefd. Eerste verweerster verwijt de eerste rechter 
artikel  870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  inzake  de  bewijslast  te  hebben  miskend. 
Conform artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij in rechte aantonen, 
het bewijs leveren van de feiten die hij aanvoert. Derhalve, waar eiseres en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen voorhouden dat eerste verweerster  en/of  haar rechtsvoorganger  een 
fout hebben begaan in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek., namelijk de 
aangifte bedoeld in artikel 6ter van het koninklijk besluit van 10 april 1971 niet tijdig 
zouden hebben gedaan, dan moeten zij hiervan het bewijs leveren. De loutere negatie of 
bewering door het Fonds voor Arbeidsongevallen vormt geen bewijs. Uit het enkele feit 
dat het Fonds voor Arbeidsongevallen als schuldenares van de bijslagen niet eerder dan 
vanaf 1 juni 1998 heeft betaald kan bij gebreke aan voldoende verband niet worden afge-
leid dat eerste verweerster de aan haar verweten fout heeft begaan. De inhoud van de brief 
van  15 juli  2002 van  het  Fonds voor  Arbeidsongevallen  aan de advocaat  van  eiseres 
gericht brengt geen rechterlijke zekerheid over de aan eerste verweerster verweten fout. 
Deze brief affirmeert  de aan eerste verweerster  verweten fout niet formeel.  Het Fonds 
voor Arbeidsongevallen affirmeert enkel dat zij de eerste stukken ontving ingevolge het 
onderzoek uitgevoerd door de dienst inspectie bij Fortis AG. In deze brief wordt geaffir-
meerd dat het Fonds voor Arbeidsongevallen de overeenkomst-vergoeding ontving zonder 
precisering wanneer het Fonds voor Arbeidsongevallen deze ontving. Er blijft twijfel en 
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onzekerheid  over  de  mogelijke  nalatigheid  van  eerste  verweerster  om  de  wettelijke 
verplichting uit artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende 
de bijslagen en sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen na te 
komen,  nu in  de brief  van 15 juli  2002 de aan eerste  verweerster  verweten  fout  niet 
formeel  wordt  geaffirmeerd  en  nu  ten  overvloede  met  betrekking  tot  de  aan  eerste 
verweerster verweten fout geen bewijswaarde kan worden gehecht aan die brief, nu die 
brief  uitgaat  van  een  betrokken  en  belanghebbende  partij,  te  weten  het  Fonds  voor 
Arbeidsongevallen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen was immers de schuldenaar van 
eerste verweerster voor de aanpassingsbijslagen, die verjaard zijn. De aangevoerde schade 
bestaat te dezen precies in het verlies van de aanpassingsbijslagen, die verjaard zijn. De 
brief van 25 maart 2002 door eerste verweerster gericht aan de advocaat van eiseres houdt 
geen  erkenning  door  eerste  verweerster  in  van  de door  eiseres  aan eerste  verweerster 
verweten fout. In deze brief erkent eerste verweerster niet dat zij de aan haar verweten 
fout heeft begaan. Eerste verweerster stelt in de brief van 25 maart 2002 enkel dat zij niet 
meer over het dossier beschikt. Het in deze brief gedane voorstel om als schadevergoe-
ding interest op de verschuldigde bijslagen te betalen is een voorstel  tot dading,  welk 
voorstel niet is aanvaard geworden zodat het zonder rechtsgevolgen blijft. Er blijft dus 
twijfel en onzekerheid over het door eiseres te leveren bewijs dat eerste verweerster haar 
wettelijke verplichting tot aangifte van de homologatie van de overeenkomst-vergoeding 
als bedoeld in artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de 
bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft 
miskend.  Bij  gebreke van bewijs  door eiseres van de aan eerste verweerster  verweten 
afwijking van de wettelijke verplichting tot aangifte is de vordering ongegrond".

Grieven
Ingevolge het artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende 

de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen had 
eerste verweerster, als verzekeraar, de wettelijke verplichting om binnen de twee weken 
na  de  homologatie  van  een  overeenkomst  betreffende  de  voor  een  arbeidsongeval 
verschuldigde vergoedingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te 
maken van de gehomologeerde overeenkomst bedoeld bij artikel 65 van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971.

Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres aan eerste verweerster verwijt deze wettelijke 
verplichting  niet  te  zijn  nagekomen  met  betrekking  tot  de  op  15  mei  1973  door  de 
Arbeidsrechtbank  te  Turnhout  gehomologeerde  overeenkomst  betreffende  de  gevolgen 
van het dodelijk arbeidsongeval overkomen op 16 september 1972 aan M.G., echtgenoot 
van eiseres.

Hij  die  de  uitvoering  van  een  wettelijke  verplichting  vordert  of  schadevergoeding 
wegens de niet-uitvoering van die wettelijke verplichting, moet het bestaan van die wette-
lijke verplichting bewijzen. Hij die beweert bevrijd te zijn van die wettelijke verplichting 
of aan die wettelijke verplichting te hebben voldaan, moet het bewijs leveren van het feit 
dat het tenietgaan van die verplichting heeft teweeggebracht.

Eiseres diende derhalve enkel het bewijs te leveren van het bestaan van de wettelijke 
verplichting in hoofde van eerste verweerster om overeenkomstig het artikel 6ter van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 binnen de twee weken na de homologatie aan 
het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift  over te maken van de op 15 mei 1973 
gehomologeerde overeenkomst. Eiseres diende daarenboven niet het bewijs te leveren dat 
eerste verweerster en/of haar rechtsvoorganger deze wettelijke verplichting niet had uitge-
voerd.  Het  was  integendeel  eerste  verweerster  die  beweerde  bevrijd  te  zijn  van  deze 
wettelijke  verplichting,  die het bewijs  diende te leveren van het feit  dat  zij en/of haar 
rechtsvoorganger deze wettelijke verplichting wel had uitgevoerd.
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Het bestreden arrest heeft  dan ook ten onrechte beslist dat eiseres het bewijs  moest 
leveren  van het feit  dat  eerste verweerster  de aangifte  bedoeld in artikel  6ter  van het 
koninklijk besluit niet tijdig gedaan had. Het bestreden arrest stelt immers vast dat eerste 
verweerster overeenkomstig artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 
de wettelijke verplichting had om binnen de twee weken na de homologatie een afschrift 
van  de gehomologeerde  overeenkomst  aan  het  Fonds  voor  Arbeidsongevallen  over  te 
maken zodat eerste verweerster, die beweerde bevrijd te zijn van deze wettelijke verplich-
ting diende te bewijzen dat zij deze verplichting wel had uitgevoerd (schending van de 
artikelen 1315, van het Burgerlijk Wetboek, 870, van het Gerechtelijk Wetboek, en 6ter 
van het koninklijk besluit van 21 december 1971).

Het bestreden arrest stelt vast dat er twijfel en onzekerheid blijven over de mogelijke 
nalatigheid van eerste verweerster om de wettelijke verplichting uit artikel 6ter van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 na te komen. Op die gronden kon het bestreden 
arrest  de  vordering  van  eiseres  tegen  eerste  verweerster  tot  betaling  van  schadever-
goeding wegens het niet nakomen van die wettelijke verplichting niet wettelijk ongegrond 
verklaren vermits de twijfel en de onzekerheid dienen weerhouden ten laste van verweer-
ster daar deze de bewijslast en dus ook het bewijsrisico draagt (schending van de artikelen 
1315,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  870,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  6ter  van  het 
koninklijk  besluit  van  21  december  1971  en  van  de  artikelen  1382 en  1383 van  het 
Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, moet hij die de uitvoe-

ring van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen, en omgekeerd, 
moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het 
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

Krachtens  artikel  870 van het  Gerechtelijk  Wetboek, moet iedere partij  het 
bewijs leveren van de feiten die ze aanvoert.

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten 
in aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt.

2.  Krachtens  artikel  6ter  van het  koninklijk  besluit  van 21 december  1971 
betreffende  de  bijslagen  en  sociale  bijstand  verleend  door  het  Fonds  voor 
Arbeidsongevallen,  maakt  de  wetsverzekeraar,  binnen  de  twee  weken  na  de 
homologatie  of  het  in  kracht  van  gewijsde  treden  van  de  beslissing,  aan  het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over van de gehomologeerde over-
eenkomst,  bedoeld  bij  artikel  65  van  de  Arbeidsongevallenwet  of  van  de  in 
kracht van gewijsde getreden beslissing, bedoeld bij artikel 24, eerste lid, van 
deze wet.

Deze overmaking heeft tot doel het Fonds voor Arbeidsongevallen te verwit-
tigen en in de mogelijkheid te stellen de in artikel 6 bedoelde aanpassingsbij-
slagen aan de gerechtigden uit te betalen.

3. Het arrest stelt vast dat de vordering van de eiseres steunt op de beweerde 
foutieve  handelwijze  van  de  verweerster,  erin  bestaande  nagelaten  te  hebben 
binnen de gestelde termijn het  afschrift  aan de verweerder  te hebben overge-
maakt van de gehomologeerde overeenkomst betreffende de gevolgen van het 
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dodelijk arbeidsongeval, overkomen op 16 september 1972 aan M.G., waardoor 
diens weduwe,  de eiseres,  de aanpassingsbijslagen waarop ze gerechtigd was, 
niet heeft ontvangen.

4. Het arrest oordeelt dat de eiseres het bewijs moet leveren dat de verweerster 
haar wettelijke verplichting tot aangifte aan de verweerder binnen de gestelde 
termijn van de voormelde homologatie niet is nagekomen en wijst, gelet op de 
twijfel en onzekerheid omtrent die aangifte, de vordering tot schadevergoeding 
van de eiseres bij gebreke van bewijs af.

5. Na te hebben vastgesteld dat op de verweerster een wettelijke verbintenis 
rustte,  legt  het  arrest  ten  onrechte  de  bewijslast  dat  die  verbintenis  door  de 
verweerster niet is nagekomen bij de eiseres, daar waar de verweerster het bewijs 
diende te leveren van het tenietgaan van die verbintenis door de uitvoering ervan.

6. Door met miskenning van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek de bewijslast bij de eiseres te leggen en op 
grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering van de verplichting 
tot aangifte de vordering van de eiseres af te wijzen, schendt het arrest de voor-
melde als geschonden aangewezen wetsbepalingen.

7. Het middel is gegrond.
Dictum
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 

gedeeltelijk 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.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Houtekier en Maes.

Nr. 160

3° KAMER - 20 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN - 
ZELFSTANDIGE SAMENWERKING - BEWIJSLAST

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - BEWIJS - VERMOEDEN

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - BEWIJSLEVERING - BEOORDELING DOOR 
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DE RECHTER - FEITELIJKE GEGEVENS - NIET-ONVERENIGBARE GEGEVENS

1º  en  2°  Wanneer  de  partijen  hun  verhouding  kwalificeren  als  de  uitvoering  van  
zelfstandige arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden 
van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer  
de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  in  dit  geval  socialezekerheidsbijdragen  voor 
werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat 
inhoudt  dat het  bewijs zal  dienen te worden geleverd dat  de arbeid  uitgevoerd werd  
onder  het  gezag  van  de  opdrachtgever-werkgever1.  (Artt.  2  en  3, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om 
het  bestaan  van  een  gezagsrelatie  te  staven  een  toepassing  of  de  mogelijkheid  tot  
toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst 
aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van 
instructies in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid2.  (Artt. 2 en 3, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

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

ARREST

(A.R. S.05.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 januari 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelf-

standige  arbeid  door  de  ene  in  opdracht  van  de  andere,  schept  dit  geen 
vermoeden van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige 
arbeid.

Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheids-
bijdragen voor werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs zal dienen te worden geleverd dat 
de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever.

2.  Omtrent  de  gegevens  die  aangevoerd  worden  om  het  bestaan  van  een 
gezagsrelatie te staven, is het de taak van de rechter na te gaan of deze gegevens 
een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van 
de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met 
de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het kader van 

1 Zie Cass., 3 mei 2004, A.R. S.03.0108.N, nr 234; Cass., 2 mei 2005, A.R. S.03.0121.F, nr 254.
2 Zie Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1178.F, nr 616; Cass., 3 mei 2004, A.R. S.03.0108.N, nr 234.
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een overeenkomst voor zelfstandige arbeid.
3. Het arrest stelt vast dat:
- zowel D.F. als D.R. in 1991 enkel hun arbeid ter beschikking stelden van de 

eiser om de bij de eiser bestelde keukens te plaatsen;
- D.F. en D.R. hun rechtsverhouding hebben willen kwalificeren als een zelf-

standig statuut;
- zij de keukens plaatsten op de door de eiser aangeduide plaats;
- het werk werd uitgevoerd op zijn initiatief en onder zijn instructies;
- D.F. en D.R. arbeid verrichtten tegen een vast uurloon;
- D.F. niet was ingeschreven in het handelsregister en geen BTW-nummer had.
4. Op grond van die vaststellingen beslist het arrest dat dit gebeurde onder het 

gezag van (de eiser) en dat (de eiser), wat op zich niet wordt betwist, de moge-
lijkheid had om controle uit te oefenen op de uitvoering van de arbeid.

Het arrest geeft daarbij niet aan hoe en waardoor de instructies aan D.F. en 
D.R. van die aard waren dat zij onverenigbaar waren met het uitvoeren van hun 
werk als zelfstandige, zoals D.F. en D.R. zelf hebben voorgehouden.

5. Met betrekking tot D.F. en D.R., die hun rechtsverhouding in 1991 kwalifi-
ceerden als "een zelfstandig statuut", rechtvaardigt het arrest zodoende niet dat 
uit  de  voormelde  gegevens  kon  worden  afgeleid  dat  eiser  in  1991  de  twee 
genoemde medewerkers heeft tewerkgesteld in het kader van een arbeidsover-
eenkomst.

6. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van 
Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 161

3° KAMER - 20 maart 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - REGELS OPGELEGD MET HET OOG OP 
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ERKENNING EN SUBSIDIE

Het feit dat de organisator van de kinderopvang niet op eigen initiatief bepaalde regels  
oplegt  aan  de  persoon  die  de  kinderen  opvangt  maar  dit  doet  om  erkend  en 
gesubsidieerd te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit. 

(STAD SINT-NIKLAAS T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1, eerste lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-

mers, gecoördineerd op 28 juni 1971.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van eiseres ontvan-

kelijk doch ongegrond en bevestigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank van 4 
juni 2003. Opnieuw wijzend overweegt het arbeidshof dat verweerster zich kan beroepen 
op het bestaan van een arbeidsovereenkomst en verklaart het de vordering van verweerster 
dan ook gegrond. Het arbeidshof veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van een 
bedrag van 9.235,04 euro te verminderen met een nettobedrag van 3.250,40 euro als loon 
en vakantiegeld en tot betaling van de kosten van de procedure in eerste aanleg en in 
hoger beroep. Het arbeidshof steunt die beslissingen op de volgende motieven:

"5.2. Nopens de gegrondheid van het hoger beroep
5.2.1. Het recht van de arbeidsrechter om op grond van de feitelijke gegevens die aan 

zijn oordeel onderworpen worden, aan de gesloten overeenkomsten hun juiste kwalificatie 
te geven, kan niet betwist worden (Cass., 15 februari 1982, R. W., 1982-83, 2210; Cass., 
10  december  1984,  Arr.  Cass.,  1984-85,  492;  Cass.,  7  september  1992,  Arr.  Cass., 
1991-92, 1077). Het komt (verweerster), die zich op het bestaan van een arbeidsovereen-
komst beroept, wel toe van één en ander het bewijs te leveren, dit wil zeggen dat zij moet 
bewijzen dat zij onder het gezag van (eiseres) arbeid tegen loon heeft verricht, in welk 
geval de toepassing van de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet zich 
opdringt.

Uit de arresten van het Hof van Cassatie van 23 december 2002 (J.T.T., 2003, 271) en 
28 april 2003 (NjW, 2003, 886, noot M.D.V.; J.T.T., 2003, 261; R.G.A.B., 2003, 1093, 
noot Demedt, M.; Soc. Kron., 2003, 450) kan mogelijk afgeleid worden dat, wanneer de 
partijen  voor  een  kwalificatie  van  hun  overeenkomst  als  zelfstandig  samenwerkings-
verband hebben gekozen, de rechter hieraan enkel kan voorbijgaan wanneer hij uit feite-
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lijke  elementen die de door de partijen gegeven kwalificatie  uitsluiten,  afleidt  dat  een 
persoon in werkelijkheid arbeid onder gezag verrichtte. De partijen hebben hun overeen-
komst  in casu echter niet 'gekwalificeerd':  Zij  hebben namelijk noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks  de juridische categorie  bepaald waartoe hun overeenkomst  behoort  (zie 
Van Eeckhoutte, W., 'Het begrip gezag in de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de 
eenentwintigste eeuw'; paper voor de studiedag 'Actualia sociaal 2004' van Associare 30 
januari 2004 te Gent, nrs. 20 en 26, in overeenstemming met de disclaimer van de auteur, 
'op eigen risico' geciteerd) zodat (verweerster) zich moeilijk op het gezag van de voor-
noemde arresten zou kunnen beroepen.

Het arbeidshof wijst er verder op:
- dat het bestaan van een band van ondergeschiktheid niet vereist dat ook daadwerkelijk 

leiding en toezicht gegeven wordt (zie Cass., 18 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1080; ook 
al Cass., 30 juni 1966, Pas., 1966, 1, 1398), doch dat het volstaat dat de 'werkgever' gezag 
kan uitoefenen wanneer hij dit zou wensen te doen;

- dat een zekere vrijheid bij het verrichten van de arbeid evenmin het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst uitsluit (Cass., 25 februari 1965, Pas., 1965, 1, 652; Cass., 14 maart 
1969, Arr. Cass., 1969, 652; Cass., 16 oktober 1972, Arr. Cass., 1973, 165).

5.2.2. (...)
5.2.3. De verbintenissen die (verweerster) krachtens de 'aansluitingsovereenkomst' op 

zich nam, bestaan erin:
'1. te voldoen aan de voorwaarden gesteld door het ministerieel besluit van 21 augustus 

1975;
2. te zorgen voor een verantwoorde lichamelijke en geestelijke  verzorging,  voeding, 

rust en beweging van de kinderen. Zij zal inspelen op hun affectieve behoeften. Zij zal de 
nodige tijd en ruimte vrijmaken voor hun verzorging en opvoeding. Zij zal hen stimuleren 
in hun spel-, spraak- en motorische ontwikkeling. Zij zal hierbij in de mate van het moge-
lijke rekening houden met de vragen en wensen van de ouders;

3.  per kwartaal  niet meer dan gemiddeld vier  kinderen voltijds  op te vangen,  eigen 
kinderen beneden de drie jaar inbegrepen.  Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige 
kinderen kan niet meer zijn dan zes, eigen kinderen beneden de zes jaar inbegrepen. Het 
aantal  toevertrouwde  kinderen  wordt  in  samenspraak  met  de  dienstverantwoordelijke 
bepaald,  rekening  houdend met  de ruimte  en  de mogelijkheden  waarover  de opvang-
moeder beschikt;

4. de controle van de dienst te aanvaarden en open te staan voor de begeleiding door en 
samenwerking met de dienst. Zij zal steeds toegang verlenen tot alle vertrekken waar de 
kinderen kunnen verblijven;

5. het onthaalkind nooit alleen in de woning achterlaten;
6. in te staan voor een gezonde, verse en afwisselende voeding voor het onthaalkind. 

Bij plaatsing van een volledige dag (minstens 5 uren) staat zij in voor twee voedingen, bij 
plaatsing van een halve dag (maximum vijf uren) staat zij in voor één voeding. Speciale 
voeding of dieetvoeding is ten laste van de ouders;

7. ook de kinderen (-3 jaar) die licht ongesteld zijn op te nemen. Zij zal echter geen 
kinderen ouder dan 3 jaar, die te ziek zijn om naar school te gaan, opnemen;

8. regelmatig (min. 4 avonden) de vorming van de dienst volgen.
9. bij ziekte van het kind de ouders en/of een dokter verwittigen. Bij ongeval zal zij een 

dokter en de verantwoordelijke van de dienst verwittigen'.
[Eiseres] verbond er zich toe aan (verweerster) de volgende diensten te leveren:
'1. aan de opvangmoeder zal maandelijks, op basis van een door de opvangmoeder aan 
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de dienst overgemaakt prestatieblad, een vergoeding worden betaald; de vergoeding zal 
overeenkomstig  zijn  aan  het  bedrag  vastgesteld  volgens  de  artikelen  van  ministerieel 
besluit van 10 mei 1984;

2. de Stedelijke dienst voor opvanggezinnen staat in voor de vorming van de opvang-
moeder.

3. aan de opvangmoeder en aan de kinderen zal op het vlak van de voeding, lichame-
lijke en geestelijke gezondheid de nodige begeleiding worden verschaft;

4. ten behoeve van de opvangmoeder zal een verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijk-
heid' worden afgesloten;

5. het nodige basismateriaal (kinderbedje, looppark, relax, ...) zal in onderling overleg 
ter beschikking worden gesteld'.

(Verweerster) legt ook de niet-gedateerde 'interne richtlijnen' van de Stedelijke Dienst 
voor opvanggezinnen van (eiseres) over.

5.2.4.  Dat de inhoud van de verbintenissen van de partijen in grote  mate  niet  door 
henzelf werd bepaald maar zich aan hen opdrong door reglementaire bepalingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, kan geen afbreuk doen aan de mogelijke aanwezigheid van een 
gezagsverhouding  (vgl.  Arbh.  Gent,  afd.  Brugge,  19 september  2001,  R.W.,  2001-02, 
567). De wederzijdse verbintenissen van werkgever en werknemer worden ten andere ook 
grotendeels bepaald door dwingende wetsbepalingen.

5.2.5. Het staat vast dat de 'aansluitingsovereenkomst' door de partijen werd uitgevoerd 
zoals overeengekomen. Er is ook geen twijfel over het feit dat ook de 'interne richtlijnen' 
van (eiseres) door (verweerster) werden gevolgd. Dat de 'aansluitingsovereenkomst' geen 
verwijzing  naar  die  richtlijnen  bevatte,  is  niet  van  belang.  Zij  worden  eenzijdig  door 
(eiseres) bepaald. Een (richtlijn) is volgens Van Dale een 'aanwijzing van een te volgen 
gedrag  of  handelwijze':  (Eiseres)  verwachtte  evident  dat  (haar)  richtlijnen  werden 
gevolgd. Zo waren er inzonderheid richtlijnen met betrekking tot:

- de beperking van het aantal kinderen;
- de verplichting om kinderen uitsluitend via de Dienst in te schrijven;
- de informatieplicht ten overstaan van de Dienst, op tal van vlakken;
- de beperking van het aantal verblijfsdagen;
- de verplichting om de Dienst bij ziekte en afwezigheid te verwittigen;
- de opvang van zieke kinderen of bij ongeval;
- het verbod om de kinderen alleen te laten;
- het gebruik van het materiaal van de Dienst;
- de aanwezigheid van huisdieren;
- het rookverbod;
- de tijdige mededeling van de vakantiedatum;
- de discretieplicht;
- het verplicht bijhouden van een observatiefiche.
Dat die richtlijnen niet bindend waren, en bijgevolg vrijblijvend, zoals (eiseres) voor-

houdt, kan niet aangenomen worden. Alsof zij (verweerster) verder als onthaalmoeder zou 
hebben aanvaard, wanneer zij de richtlijnen van de Dienst naast zich neer had gelegd....

5.2.6. Legt men de voormelde richtlijn naast de 'aansluitingsovereenkomst', dan is het 
meteen duidelijk dat de vrijheid van handelen van (verweerster) verregaand was beperkt.

Zonder exhaustief te willen zijn wijst dit (arbeidshof) er op dat (verweerster) niet de 
vrijheid had het aantal kinderen zelf te bepalen. Zij kon ook enkel kinderen opnemen die 
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vooraf  via  de  Dienst  van  (eiseres)  waren  ingeschreven.  Hoogstens  kon  zij  een  kind 
weigeren.

Elke schriftelijke afsprakennota tussen (verweerster) en de ouders - volgens het door 
(eiseres)  vastgelegde  model  -  moest  door  de  verantwoordelijke  van  de  Dienst  voor 
akkoord ondertekend worden. Hij heeft ten andere uitsluitend op praktische zaken betrek-
king.

De overeenkomst voorziet uitdrukkelijk in de verplichting de controle van de Dienst te 
aanvaarden en de verantwoordelijke toegang te verlenen tot de plaatsen waar de kinderen 
kunnen verblijven.

(Verweerster) heeft geen enkele inspraak bij het bepalen van de hoogte van de vergoe-
ding.  Zij  moet  aan de Dienst  een prestatielijst  bezorgen  en zij  wordt  door  die  Dienst 
vergoed. De ouders betalen niet aan (verweerster) maar aan de Dienst.

De Dienst geeft richtlijnen over de frequentie en de inhoud van de maaltijden.
(Verweerster) is verplicht 'regelmatig' de vorming te volgen die van de Dienst uitgaat. 

Zij dient geen investeringen te doen want het 'basismateriaal' wordt door de Dienst ter 
beschikking gesteld. Die mag ook altijd het meubilair controleren.

De Dienst moet tijdig op de hoogte worden gesteld van de vakantieperiode. In vervan-
ging moet (verweerster) niet zelf instaan.

(Verweerster) wordt 'regelmatig'  door een maatschappelijke assistente van de Dienst 
bezocht. Er is permanente begeleiding mogelijk door middel van de op te maken observa-
tiefiches. Haar burgerlijke aansprakelijkheid wordt door de Dienst verzekerd. Bovendien 
wordt zij gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering die (eiseres) voor het hele 
personeel had afgesloten.

5.2.7. Het arbeidshof leidt uit het voorgaande af dat (eiseres) wel degelijk de mogelijk-
heid had gezag uit te oefenen over (verweerster) en de wijze waarop zij zich van haar 
taken kweet, en dat (zij) dit ook effectief heeft gedaan. Van een werkelijke vrijheid van 
handelen van (verweerster) was er geen sprake. (Eiseres) was niet een louter 'tussenper-
soon' tussen Kind en Gezin en (verweerster).  (Zij) was diens werkgever. (Verweerster) 
kan  zich  beroepen  op het  bestaan  van  een  arbeidsovereenkomst".  (blz.  3,  vanaf  "5.2. 
Nopens de gegrondheid van het hoger beroep" tot en met blz. 8, nummer 5.2.8, van het 
arrest)

Grieven
Het arbeidshof beslist dat eiseres de werkgever was van verweerster en dat verweerster 

zich kan beroepen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond 
van  de naleving,  door  verweerster,  van  de richtlijnen die  in  de overeenkomst  werden 
bedongen en de "interne richtlijnen" van eiseres en op grond van de vaststelling, aan de 
hand van het naast elkaar leggen van de richtlijnen en de "aansluitingsovereenkomst", van 
een elftal elementen, waaruit volgens het arbeidshof blijkt dat de vrijheid van handelen 
van verweerster verregaand was beperkt.

Eiseres voert aan dat, in het algemeen, de richtlijnen die door verweerster werden nage-
leefd geen aanwijzing zijn van gezag en evenzeer verenigbaar zijn met een arbeidsverhou-
ding zonder  gezag  (onder  1)  en dat,  in  het  bijzonder,  de  elf  elementen  waarnaar  het 
arbeidshof verwijst,  afzonderlijk of geheel of gedeeltelijk samen genomen, evenmin op 
bepalende  wijze  het  bestaan  van  gezag  aantonen  en  niet  onverenigbaar  zijn  met  een 
arbeidsverhouding zonder gezag (onder 2). Eiseres voert aan dat aldus het arbeidshof op 
grond van de overwegingen die het maakt en de vaststellingen die het doet, de kwalifi-
catie  van  de  arbeidsverhouding  tussen  partijen  als  een  andere  overeenkomst  dan  een 
arbeidsovereenkomst  niet  wettig  afwijst  (eerste onderdeel van het middel)  en zelfs  bij 
ontstentenis van een dergelijke kwalificatie niet wettig tot het bestaan van een gezagsver-
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houding concludeert (tweede onderdeel van het middel).
1. Het arbeidshof is van oordeel dat vaststaat dat de "aansluitingsovereenkomst" door 

de partijen werd uitgevoerd zoals overeengekomen, en dat er ook geen twijfel is over het 
feit dat ook de "interne richtlijnen" van eiseres door verweerster werden gevolgd.

Het arbeidshof overweegt dat de richtlijnen eenzijdig worden bepaald door eiseres en 
stelt vast dat er inzonderheid richtlijnen waren met betrekking tot de beperking van het 
aantal kinderen, de verplichting kinderen uitsluitend via eiseres in te schrijven, de infor-
matieplicht ten opzichte van eiseres en dit op tal van vlakken, de beperking van het aantal 
verblijfsdagen, de verplichting eiseres bij ziekte en afwezigheid te verwittigen, de opvang 
van zieke kinderen en van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval, het 
verbod de kinderen alleen te laten, het gebruik van het materiaal van eiseres, de aanwezig-
heid van  huisdieren,  het  rookverbod,  de tijdige mededeling van  de vakantiedatum,  de 
discretieplicht en het verplicht bijhouden van een observatiefiche.

1.1. Ook in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking kunnen 
richtlijnen en instructies worden gegeven, zoals richtlijnen die tot doel hebben de kwali-
teit van de activiteit te waarborgen.

Uit  de  vaststellingen  die  het  arbeidshof  dienaangaande  doet,  blijkt  dat  de  door  het 
arbeidshof in aanmerking genomen richtlijnen geen betrekking hebben op de (inhoud en 
de techniek van de) prestatie of de activiteit zelf, noch op de concrete organisatie van de 
arbeid, doch ertoe strekken de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.

Dergelijke richtlijnen kunnen ook gegeven worden in het kader van een overeenkomst 
voor zelfstandige samenwerking en wijzen dus niet noodzakelijk op het bestaan van een 
gezagsverhouding.

1.2. Opdat het geven van richtlijnen en instructies in aanmerking kan worden genomen 
als een aanwijzing van gezag,  moeten zij bovendien het gevolg zijn van een eenzijdig 
optreden van de werkgever.  Indien de werkgever zelf tot het geven van die richtlijnen 
wordt gedwongen, zoals ingevolge wettelijke bepalingen of ingevolge de door hem zelf 
na te leven verplichtingen, kan het geven van die richtlijnen niet in aanmerking worden 
genomen als aanwijzing van gezag. Het louter doorschuiven door de opdrachtgever van 
aan hem zelf opgelegde verplichtingen en vrijheidsbeperkingen, wijst niet op het bestaan 
van een gezagsverhouding. De doorgegeven vrijheidsbeperkingen en verplichtingen zijn 
dan immers afkomstig van een persoon die geen partij is bij de overeenkomst, zodat het 
niet gaat om bevelen of richtlijnen die van de opdrachtgever zelf of zijn "vertegen-woor-
diger" afkomstig zijn.

Het  arbeidshof overweegt  dat  het  feit  "dat  de inhoud van de verbintenissen  van de 
partijen in grote mate niet door henzelf werd bepaald maar zich aan hen opdrong door 
reglementaire bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap, geen afbreuk kan doen aan de 
mogelijke  aanwezigheid  van  een  gezagsverhouding".  Weliswaar  is  het  inderdaad  niet 
omdat de inhoud van de verbintenissen van de partijen zich in belangrijke mate aan hen 
opdrong door reglementaire bepalingen, dat het bestaan van een gezagsverhouding uitge-
sloten  is,  maar  het  bestaan  van  een  gezagsverhouding  kan  in  dat  geval  niet  afgeleid 
worden uit de verbintenissen waarvan de inhoud reglementair is vastgesteld en waarvan 
de naleving reglementair is opgelegd, maar dient afgeleid te worden uit andere relevante 
gegevens.

De reglementaire bepalingen waarnaar het arbeidshof verwijst, zijn uiteraard de voor-
waarden waaraan een stedelijke dienst voor opvanggezinnen dient te voldoen (om door 
Kind en Gezin erkend te kunnen worden  en ingevolge die erkenning gesubsidieerd te 
kunnen  worden)  en  de  voorwaarden  waaraan  opvanggezinnen  moeten  voldoen  om 
aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen. De eerste werden oorspronke-
lijk bepaald in het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1983 houdende de 
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voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van voorzieningen inzake kinderopvang, 
hieronder het besluit van 21 december 1983 genoemd (besluit waarnaar, zoals blijkt uit 
stuk 1 dat bij deze voorziening is gevoegd, ook in de "aansluitings-overeenkomst" wordt 
verwezen). Dat besluit werd later opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering 
van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinder-
dagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, hieronder het besluit van 24 juni 1997 
genoemd.  Dat  laatste  besluit  werd  op  zijn  beurt  opgegeven  door  het  besluit  van  de 
Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en 
subsidiëring van  kinderdagverblijven  en diensten voor  opvang-gezinnen,  hieronder het 
besluit van 23 februari 2001 genoemd. De voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten 
voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen, worden bepaald in 
het  ministerieel  besluit  van  30  november  2001  houdende  de  voorwaarden  waaraan 
opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvangge-
zinnen.

In  de  hierboven  weergegeven  "reglementaire  bepalingen  van  de  Vlaamse  Gemeen-
schap", waarnaar het arbeidshof in algemene bewoordingen verwijst,  wordt onder meer 
bepaald dat:

- de diensten in de dagopvang van de kinderen voorzien, ook indien ze licht ongesteld 
zijn (artikel 17, §2, van het besluit van 21 december 1983 en artikel 17, §2, van het besluit 
van 24 juni 1997),

- het gemiddeld aantal voltijds opgevangen kinderen nooit meer bedraagt dan ... per 
opvanggezin en per kwartaal en dat het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen 
niet meer kan zijn dan ... (artikel 19, §3, van het besluit van 21 december 1983, artikel 18, 
§3, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel  15, §3, van het besluit van 23 februari 
2001);

- de diensten erop moeten toezien dat bij het opvanggezin (veilige) uitrusting aanwezig 
is om kinderen op te vangen (artikel 20, 6°, van het besluit van 21 december 1983, artikel 
19, 7°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 6°, van het besluit van 23 februari 
2001);

- de diensten erop moeten toezien dat het opvanggezin enkel kinderen opvangt die via 
de dienst geplaatst zijn (artikel 19, 6°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 5°, 
van het besluit van 23 februari 2001);

- de aanwezigheid van huisdieren die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid 
en de veiligheid van de opgevangen kinderen en die verwondingen kunnen veroorzaken, 
verboden is in slaap- en leefruimten van de kinderen (artikel 2, §1, 6°, van het ministerieel 
besluit  van  30  november  2001  houdende  de  voorwaarden  waaraan  opvanggezinnen 
moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen).

Eiseres werd aldus ingevolge (door de Vlaamse overheid uitgevaardigde) reglementaire 
bepalingen gedwongen tot het geven van richtlijnen met betrekking tot de opvang van 
zieke kinderen of van kinderen die het slachtoffer  zijn geworden van een ongeval,  de 
beperking  van  het  aantal  kinderen,  het  gebruik  van  het  materiaal  van  de  dienst,  de 
verplichting kinderen uitsluitend via  de dienst  in te schrijven en de aanwezigheid  van 
huisdieren. Die richtlijnen werden niet opgelegd ingevolge eenzijdig initiatief van eiseres.

Het  arbeidshof  overweegt  dan  ook  niet  wettig  dat  die  richtlijnen  eenzijdig  werden 
bepaald door eiseres  en het  geven van die richtlijnen kan niet  in  aanmerking  worden 
genomen als wijzende op het bestaan van een gezagsverhouding.

2. Het arbeidshof overweegt dat wanneer de voormelde richtlijnen worden gelegd naast 
de "aansluitingsovereenkomst", duidelijk is dat de vrijheid van handelen van verweerster 
verregaande beperkt was en wijst daarvoor op een aantal elementen.
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2.1. Het arbeidshof stelt vooreerst vast dat verweerster niet de vrijheid had het aantal 
kinderen zelf te bepalen.

De verplichting tot beperking van het aantal kinderen heeft uiteraard tot doel de kwali-
teit van de kinderopvang te waarborgen, wijst niet noodzakelijk op het bestaan van een 
gezagsverhouding en is niet onverenigbaar met de uitvoering van zelfstandige arbeid.

Bovendien wordt in de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering het 
volgende bepaald:

"Het gemiddeld aantal voltijds opgevangen kinderen bedraagt nooit meer dan ... per 
opvanggezin en per kwartaal.

Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen kan niet meer zijn dan ..." (artikel 
19, §3, van het besluit van 21 december 1983, artikel 18, §3, van het besluit van 24 juni 
1997 en artikel 15, §3, van het besluit van 23 februari 2001)

Die bepalingen leggen aan de onthaalouder de verplichting op het aantal kinderen te 
beperken. De door de Vlaamse overheid reglementair opgelegde verplichting het aantal 
kinderen te beperken, heeft tot gevolg dat de onthaalouder niet de vrijheid heeft het aantal 
kinderen zelf te bepalen. Aangezien de verplichting tot beperking van het aantal kinderen 
door  de  Vlaamse  overheid  bij  ministerieel  besluit  wordt  opgelegd,  kan  het  feit  dat 
verweerster niet de vrijheid had het aantal kinderen zelf te bepalen, niet in aanmerking 
worden genomen als een element dat wijst op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.2. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat verweerster enkel kinderen kon opnemen 
die vooraf via eiseres waren ingeschreven en hoogstens een kind kon weigeren.

De omstandigheid dat de onthaalmoeder enkel kinderen kon opnemen die vooraf via 
eiseres waren ingeschreven of, met andere woorden, de onmogelijkheid een eigen "clien-
tèle" uit te bouwen, wijst niet noodzakelijk op het bestaan van een gezagsverhouding en is 
niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut. Het feit dat de onthaalmoeder een kind kon 
weigeren, is uiteraard niet onverenigbaar met de uitvoering van zelfstandige arbeid, maar 
wijst zelfs op de afwezigheid van een gezagsverhouding.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten erop moeten toezien dat het opvanggezin enkel kinderen opvangt 
die via de dienst geplaatst zijn (artikel 19, 6°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 
18,  5°,  van het besluit  van 23 februari  2001).  De verplichting voor  de onthaalmoeder 
enkel kinderen op te vangen die bij de dienst zijn ingeschreven, wordt aldus opgelegd 
door de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering. Het (doen) naleven van 
die verplichting kan dan ook niet wijzen op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.3. Het arbeidshof overweegt ook nog dat schriftelijke afspraken tussen verweerster en 
de ouders door de verantwoordelijke van de dienst (voor opvanggezinnen) voor akkoord 
moeten worden ondertekend en dat de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in de verplich-
ting de controle van eiseres te aanvaarden en de verantwoordelijke toegang te verlenen tot 
de plaatsen waar de kinderen kunnen verblijven.

De verplichting op ieder ogenblik een toezicht te dulden op de uitvoering van de taken, 
kan ingegeven zijn door de noodzaak van een goede organisatie van de onderneming en 
kan dan ook voorkomen bij een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking. De door 
eiseres uitgeoefende controle heeft  bovendien uiteraard betrekking op de naleving van 
door de Vlaamse overheid gestelde normen en aldus enkel tot doel een kwaliteitsvolle 
kinderopvang te waarborgen. Een dergelijke controle wijst  niet op het bestaan van een 
gezagsverhouding en is niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten toezicht dienen te houden op de opvanggezinnen (artikel 20, 1°, 
van het besluit van 21 december 1983, artikel 19, 1°, van het besluit van 24 juni 1997 en 
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artikel 18, 1°, van het besluit van 23 februari 2001). Eiseres werd aldus door de Vlaamse 
overheid  verplicht  toezicht  te  houden  op verweerster,  zodat  (de mogelijkheid  tot)  het 
uitoefenen van controle door eiseres niet wijst op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.4. Het arbeidshof stelt eveneens vast dat verweerster geen enkele inspraak heeft bij 
het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

Het feit dat diegene die de prestatie verricht, geen enkele inspraak heeft bij het bepalen 
van de hoogte van de vergoeding, kan geen bepalend argument zijn om het bestaan van 
een gezagsverhouding vast te stellen. Het is ook mogelijk dat diegene die een prestatie op 
zelfstandige basis verricht, geen enkele inspraak heeft bij het bepalen van de hoogte van 
de vergoeding.

Bovendien wordt  in de tussen eiseres  en verweerster  gesloten "aansluitingsovereen-
komst" bepaald dat "de vergoeding overeenkomstig zal zijn aan het bedrag vastgesteld 
volgens de artikelen van het ministerieel besluit van 10 mei 1984" (blz. 2, B.1., van de 
aansluitingsovereenkomst, stuk 2, gevoegd bij deze voorziening; zie ook blz. 5, onderaan, 
van het arrest). Ook in de interne richtlijnen van eiseres wordt bepaald dat "de onthaal-
moeder via de dienst een geïndexeerde vergoeding per dag en per kind ontvangt, overeen-
komstig de officiële barema's van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gezin en 
Welzijnszorg" (blz. 2, midden, van de interne richtlijnen, stuk 3 gevoegd bij deze voorzie-
ning).

Aangezien de hoogte van de vergoeding aldus reglementair is vastgesteld, kan het feit 
dat verweerster geen enkele inspraak heeft bij het bepalen van de hoogte van de vergoe-
ding (of met andere woorden dat de hoogte van de vergoeding eenzijdig wordt bepaald 
door  eiseres),  niet  in  aanmerking  worden  genomen  als  een  element  dat  wijst  op  het 
bestaan van een gezagsverhouding.

2.5. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat verweerster aan eiseres een prestatielijst 
moet bezorgen, dat verweerster door eiseres wordt vergoed en dat de ouders niet betalen 
aan verweerster maar wel aan eiseres.

Een verplichting tot voorlegging van prestatiestaten, kan ook voorkomen in een over-
eenkomst voor zelfstandige samenwerking.

Het feit dat diegene die de prestatie verricht, verweerster, door eiseres wordt vergoed 
en het feit dat in deze zaak de ouders niet aan de onthaalouder, verweerster, maar aan de 
dienst, eiseres, betalen, is irrelevant bij de beoordeling van de vraag of tussen eiseres en 
verweerster een gezagsverhouding bestond.

2.6. Het arbeidshof stelt voorts vast dat eiseres richtlijnen geeft over de frequentie en de 
inhoud van de maaltijden.

Die richtlijnen zijn uiteraard erop gericht de kwaliteit  van de kinderopvang te waar-
borgen. Dergelijke richtlijnen kunnen ook gegeven worden in het kader van een overeen-
komst voor zelfstandige samenwerking en wijzen dus niet noodzakelijk op het bestaan 
van een gezagsverhouding.

2.7. Het arbeidshof stelt nog vast dat verweerster verplicht is "regelmatig" de vorming 
te volgen die van eiseres uitgaat.

In de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering wordt bepaald dat de 
diensten moeten toezien op de vorming van de opvanggezinnen (artikel 20, 4°, van het 
besluit van 21 december 1983, artikel 19, 4°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 
18, 1°, van het besluit van 23 februari 2001). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse over-
heid  verplicht  in  te  staan  voor  de  vorming  van  verweerster.  Het  feit  dat  verweerster 
verplicht is regelmatig de door eiseres georganiseerde opleiding te volgen, kan dan ook 
niet in aanmerking worden genomen als een element dat wijst  op het bestaan van een 
gezagsverhouding.
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2.8. Het arbeidshof stelt vast dat verweerster geen investeringen dient te doen aange-
zien het "basismateriaal" door eiseres ter beschikking wordt gesteld en dat eiseres ook 
altijd het meubilair mag controleren.

De terbeschikkingstelling van het nodige materiaal door de opdrachtgever, evenals de 
mogelijkheid om het meubilair  te allen tijde te inspecteren, zijn elementen die slechts 
wijzen  op  economische  afhankelijkheid  en  dus  niet  op  juridische  ondergeschiktheid. 
Economische afhankelijkheid kan ook voorkomen bij een overeenkomst voor zelfstandige 
samenwerking.  Ook diegene  die  een  prestatie  op zelfstandige  basis  verricht,  kan  zijn 
benodigdheden betrekken bij de opdrachtgever. De mogelijkheid om het meubilair te allen 
tijde te inspecteren, kan ook bestaan in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige 
samenwerking.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten erop moeten toezien dat bij het opvanggezin de (veilige) uitrus-
ting  aanwezig  is  om  kinderen  op  te  vangen  (artikel  20,  6°,  van  het  besluit  van  21 
december 1983, artikel 19, 7°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 6°, van het 
besluit van 23 februari 2001). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse overheid verplicht het 
nodige materiaal ter beschikking te stellen van verweerster. De terbeschikkingstelling van 
het  "basismateriaal"  door  eiseres,  wijst  dan  ook  niet  op  het  bestaan  van  een  gezags-
verhouding.

2.9. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat eiseres tijdig op de hoogte moet worden 
gesteld van de vakantieperiode.

De verplichting voor diegene die de prestatie verricht, zijn opdrachtgever tijdig op de 
hoogte te brengen van de vakantieperiode, kan niet in aanmerking worden genomen als 
een element dat wijst op het bestaan van een gezagsverhouding. Ook iemand die op zelf-
standige basis werkt, zal in de regel zijn wederpartij op de hoogte moeten brengen van het 
tijdstip en de duur van de vakantie. Een dergelijke verplichting is dan ook niet onverenig-
baar met een zelfstandig statuut.

2.10. Het arbeidshof stelt vast dat verweerster "regelmatig" door een maatschappelijk 
assistente van eiseres wordt bezocht en dat er permanente begeleiding mogelijk is door 
middel van de op te maken observatiefiches.

Het loutere feit  regelmatig bezocht te worden door (een vertegenwoordiger  van)  de 
opdrachtgever en het feit dat permanente begeleiding mogelijk is, kunnen evenzeer voor-
komen in een arbeidsverhouding die geen arbeidsovereenkomst is.  Ook iemand die op 
zelfstandige basis werkt, kan regelmatig bezocht worden door zijn opdrachtgever en kan 
permanent begeleiding krijgen van zijn opdrachtgever.

Ook de verplichting verslagen op te maken, kan voorkomen in een overeenkomst voor 
zelfstandige samenwerking en is dan ook niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten de voortdurende begeleiding van de opvanggezinnen en van de 
opgevangen kinderen dienen te organiseren op het vlak van ontplooiing, opvoeding en 
gezondheid (artikel 20, 3°, van het besluit van 21 december 1983, artikel 19, 3°, van het 
besluit van 24 juni 1997 en artikel 19, 2°, van het besluit van 23 februari 2001) en dat het 
opvanggezin  de  ondersteuning  en  de  begeleiding  van  de  dienst  voor  opvanggezinnen 
aanvaardt (artikel 2, §1, 5°, van het ministerieel besluit van 30 november 2001 houdende 
de voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door 
een dienst voor opvanggezinnen). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse overheid verplicht 
om verweerster permanent te begeleiden. Het feit dat permanente begeleiding mogelijk is 
door middel van de op te maken observatiefiches, is dan ook geen omstandigheid waaruit 
het bestaan van een band van ondergeschiktheid blijkt.

2.11.  Ten  slotte  stelt  het  arbeidshof  vast  dat  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  van 
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verweerster door eiseres wordt verzekerd en dat verweerster wordt gedekt door de collec-
tieve hospitalisatieverzekering die eiseres voor het hele personeel had afgesloten.

Die elementen kunnen niet in aanmerking worden genomen als aanwijzingen voor het 
bestaan van een band van ondergeschiktheid en zijn dan ook niet onverenigbaar met de 
uitvoering van zelfstandige arbeid.

Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten is een arbeidsovereenkomst  een overeenkomst  waarbij  de werknemer zich 
verbindt tegen loon onder het gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

De  feitenrechter  dient  bij  zijn  beoordeling  of  tussen  de  partijen  een  gezagsrelatie 
bestaat, de feitelijke toestand te onderzoeken aan de hand van alle feitelijke gegevens.

Een  overeenkomst  kwalificeren  bestaat  erin,  na  te  hebben  vastgesteld  welke 
verplichtin-gen  de  partijen  wilden  doen  ontstaan,  de  juridische  categorie  te  bepalen 
waartoe  die overeenkomst  behoort,  om vervolgens de daaraan door de wet  verbonden 
gevolgen af te leiden.

Partijen kwalificeren  hun overeenkomst  (onder  meer)  wanneer  zij  aan die  overeen-
komst een benaming geven met een juridische draagwijdte.

Het  arbeidshof  is  van  oordeel  dat  de  partijen  in  deze  zaak  hun  overeenkomst  niet 
hebben  "gekwalificeerd".  Volgens  het  arbeidshof  hebben  zij  noch  rechtstreeks  noch 
onrechtstreeks de juridische categorie bepaald waartoe hun overeenkomst behoort.

Uit het bij deze voorziening gevoegde stuk met als opschrift  "Stedelijke dienst voor 
opvanggezinnen. Aansluitingsovereenkomst" (stuk 2), dat op regelmatige wijze aan het 
arbeidshof werd voorgelegd,  blijkt  dat de partijen aan hun overeenkomst de benaming 
"aansluitingsovereenkomst" hebben gegeven. Aldus kwalificeerden de partijen de tussen 
hen gesloten overeenkomst uitdrukkelijk als een andere overeenkomst dan een arbeids-
overeenkomst, met name een overeenkomst waarvan het voorwerp bestaat in de aanslui-
ting bij de Stedelijke dienst voor opvanggezinnen, en dus als een "niet-arbeidsovereen-
komst". Door aan hun overeenkomst de benaming "aansluitingsovereen-komst" te geven, 
gaven  de  partijen  met  andere  woorden  te  kennen  dat  zij  geen  arbeidsovereenkomst 
wensten te sluiten.

Het arbeidshof overweegt dan ook niet wettig dat de partijen hun overeenkomst niet 
hebben gekwalificeerd.

De rechter  is  niet  gebonden  door  de kwalificatie  die de partijen aan de tussen hen 
gesloten overeenkomst hebben gegeven. Wanneer de partijen hun overeenkomst hebben 
gekwalificeerd als een "niet-arbeidsovereenkomst" en bij ontstentenis van een tegen deze 
kwalificatie ingaand wettelijk vermoeden, kan de feitenrechter die kwalificatie evenwel 
niet ter zijde schuiven wanneer de feitelijke gegevens waarop hij zich steunt, afzonderlijk 
of samen genomen, de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie niet 
uitsluiten.  Het  bewijs  van  een gezagsrelatie  is  dan niet  geleverd  wanneer  de  door  de 
rechter vastgestelde feiten evenzeer wijzen op de uitvoering van zelfstandige arbeid en 
daarmee niet onverenigbaar zijn.

Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeen-
komsten  die  wettig  zijn  aangegaan,  diegenen  die  ze  hebben  aangegaan  tot  wet.  De 
afspraken die de partijen hebben gemaakt met betrekking tot de rechtsregels die zij wel of 
niet op hun overeenkomst wensen toegepast te zien (de kwalificatie), hebben, als onder-
deel van de overeenkomst, verbindende kracht tussen de partijen, althans indien ze wettig 
zijn gemaakt. Indien de rechter de door de partijen gegeven kwalificatie ter zijde schuift, 
terwijl die kwalificatie de werkelijke wil van de partijen weergeeft en de aan zijn beoorde-
ling voorgelegde feitelijke elementen die kwalificatie niet uitsluiten, miskent hij dan ook 
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artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Conclusie
Aangezien de in de aanhef van het middel, onder de nummers 1 tot en met 2.11 weerge-

geven en bekritiseerde door het arbeidshof in aanmerking genomen feitelijke gegevens, 
afzonderlijk  of geheel  of  gedeeltelijk  samen genomen,  niet  onverenigbaar  zijn met  de 
uitvoering van zelfstandige arbeid en de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven 
kwalificatie  als  "niet-arbeidsovereenkomst"  niet  uitsluiten,  schuift  het  arbeidshof  niet 
wettig de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie ter zijde (schending 
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en beslist het dienvolgens niet 
wettig tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen 1, 2 en 3 
van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de  arbeidsovereenkomsten).  Het  arbeidshof 
veroordeelt eiseres dan ook niet wettig tot betaling aan verweerster van een bedrag van 
9.235,04 euro verminderd met een nettobedrag van 3.250,40 euro als loon en vakantiegeld 
(schending van de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten en van artikel 1, eerste lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971).

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten  is  een  arbeidsovereenkomst  een  overeenkomst  waarbij  de  werknemer  zich 
verbindt tegen loon onder het gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

De  feitenrechter  dient  bij  zijn  beoordeling  of  tussen  de  partijen  een  gezagsrelatie 
bestaat, de feitelijke toestand te onderzoeken aan de hand van alle feitelijke gegevens. Uit 
het geheel van de door de feitenrechter in aanmerking genomen feitelijke gegevens dient 
het bestaan van een gezagsverhouding te kunnen worden afgeleid.

Zelfs ervan uitgaande dat de partijen hun overeenkomst niet hebben gekwalificeerd als 
"niet-arbeidsovereenkomst",  beslist  het  arbeidshof  niet  wettig  tot  het  bestaan  van  een 
gezagsverhouding.  Uit  het  geheel  van de door het arbeidshof in aanmerking genomen 
feitelijke gegevens, zoals weergegeven en bekritiseerd onder de nrs. 1 tot en met 2.11 in 
de aanhef van het middel, kan niet wettig het bestaan van een gezagsverhouding worden 
afgeleid.

Conclusie
Het arbeidshof kan uit het geheel van de door hem in aanmerking genomen feitelijke 

gegevens niet wettig het bestaan van een gezagsverhouding afleiden en beslist dienvol-
gens niet wettig dat verweerster zich kan beroepen op het bestaan van een arbeidsovereen-
komst (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof schendt bovendien, door eiseres te veroordelen 
tot betaling aan verweerster van een bedrag van 9.235,04 euro verminderd met een netto-
bedrag van 3.250,40 euro als loon en vakantiegeld, de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten evenals artikel 1, eerste lid, 
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 
juni 1971.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste en tweede onderdeel
1. De diverse besluiten van de Vlaamse Gemeenschap van 21 december 1983, 

24 juni 1997 en 23 februari 2001 en het ministerieel besluit van 30 november 
2001, in zoverre te dezen van toepassing, bepalen de regels waaronder openbare 
besturen en instellingen die kinderopvang organiseren kunnen worden erkend en 
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gesubsidieerd.
Die regels hebben geen betrekking op de arbeidsrechtelijke verhouding tussen 

degene die de kinderopvang organiseert en daarvoor erkend en gesubsidieerd wil 
worden en de persoon die de kinderen opvangt.

2. In de mate dat voormelde reglementaire bepalingen vereisen dat de persoon 
die de kinderen opvangt bepaalde regels naleeft, moeten deze regels hem worden 
opgelegd door degene die de kinderopvang organiseert en daarvoor erkend en 
gesubsidieerd wil worden.

Het feit dat  de organisator  van de kinderopvang niet  op eigen initiatief die 
regels oplegt aan de persoon die de kinderen opvangt maar dit doet om erkend en 
gesubsidieerd te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit.

3. Het bestreden arrest stelt vast dat de partijen een aansluitingsovereenkomst 
ondertekenden waarbij zij zich verbonden tot de wederzijdse verbintenissen die 
het arrest opsomt onder de punten 5.2.3., 5.2.4. en 5.2.5.

Het arrest voegt eraan toe dat de eiseres ook eenzijdig richtlijnen oplegde aan 
de  verweerster  waarnaar  de  aansluitingsovereenkomst  niet  verwees  maar  die 
voor de verweerster bindend waren en die ze opvolgde, en het wijst er verder op 
dat de vrijheid van handelen van de verweerster verregaand beperkt was, dat zij 
geen vrijheid had wat het opnemen van kinderen betreft, dat zij een prestatielijst 
moest opmaken op grond waarvan zij door de eiseres werd vergoed, dat zij regel-
matig  bij  de  eiseres  vorming  moest  volgen  en  door  haar  regelmatig  werd 
"bezocht", en dat zij de eiseres tijdig op de hoogte moest stellen van haar vakan-
tieperiode en voor geen vervanging moest instaan.

4. Het arrest geeft te kennen dat de partijen hun overeenkomst tevoren nooit 
gekwalificeerd  hebben  als  een  overeenkomst  tot  uitvoering  van  zelfstandige 
arbeid en dat  de benaming "aansluitingsovereenkomst" geen bepaling inhoudt 
van de juridische categorie waartoe hun overeenkomst behoorde

Het arrest vermocht derhalve uit het geheel van de voormelde feitelijke gege-
vens af te leiden dat er geen overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid 
bestond en dat de eiseres gezag kon uitoefenen over de verweerster en over de 
wijze waarop zij zich van haar taken kweet en dat de eiseres dit ook effectief 
heeft gedaan.

5.  Het  arrest  miskent  aldus  de verbindende  kracht  van de  door de partijen 
ondertekende overeenkomst niet en schendt evenmin de als geschonden aange-
wezen wettelijke bepalingen.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van honderd zesentwintig euro drie cent jegens 

de eisende partij.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de heer Dhaeyer  –  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 162

2° KAMER - 21 maart 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN 
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN HETZELFDE MISDADIG OPZET - REDELIJKE TERMIJN - AANVANG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - AARD

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - DOEL

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - GELDIGHEIDSDUUR

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - WIJZIGING IN DE LOOP VAN HET GEDING

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.5 - 
BEGINSEL VAN DUBBELE AANLEG - HERSTELVORDERING INZAKE STEDENBOUW - TOEPASSELIJKHEID

1º  Wanneer  de  rechter,  door  een  beoordeling  in  feite,  vaststelt  dat  de  verschillende  
misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn  
van hetzelfde  misdadig  opzet,  begint  de  redelijke  termijn  voor  het  berechten  van dit  
geheel van misdrijven pas op de dag waarop de vervolgde persoon verplicht wordt zich  
te verdedigen tegen het  laatste feit  dat de uitvoering vormt van dat  opzet1.  (Art.  6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens)

2º, 3°, 4°, 5° en 6° De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop 
zij ter kennis wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het  
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor 
de rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde  
bestuur  ze  heeft  ingesteld  en  ze  blijft  bestaan zolang de strafrechter  daarover  geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel  
van dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend2. 

(B. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN)

ARREST

1 Cass., 21 nov. 1995, A.R. P.94.0619.N, nr 502; 17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr 302.
2 Cass., 7 okt. 2003, A.R. P.03.0260.N, nr 481; 22 feb. 2005, A.R. P.04.1345.N, nr 108 met concl. 
proc.-gen. DE SWAEF.
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(A.R. P.05.1517.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  arresten  van  het  Hof van  Beroep  te 

Gent, correctionele kamer, van 21 december 2001 en 14 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat uit de stukken van het dossier blijkt dat de eiser 

reeds op 22 oktober 1995 en 5 november 1995 uitdrukkelijk en officieel op de 
hoogte werd gesteld van de omstandigheid dat bij hem wederrechtelijke werken 
werden vastgesteld, en dat de appelrechters bijgevolg niet mochten oordelen dat 
de eiser tot de datum van de dagvaarding op 11 juli 1998 niet onder dreiging van 
een strafvervolging heeft geleefd.

4. Wanneer de rechter, door een beoordeling in feite, vaststelt dat de verschil-
lende misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet, begint de redelijke termijn voor het 
berechten  van dit  geheel  van misdrijven pas op de dag waarop  de vervolgde 
persoon verplicht wordt zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uitvoering 
vormt van dat opzet. 

5. De appelrechters  stellen te dezen vast dat de feiten van de verschillende 
telastleggingen de uiting zijn van eenzelfde strafbaar opzet, zodat tot en met 1 
juli 1998 slechts één misdrijf werd gepleegd. Bijgevolg oordelen zij wettig dat de 
eiser pas op 11 juli 1998, datum van de dagvaarding, onder dreiging van een 
strafvervolging leefde waardoor de redelijke termijn een aanvang heeft genomen.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede onderdeel
15. Het onderdeel voert aan dat het vorderen van een nieuwe herstelvordering 

niet  voor  het  eerst  in  hoger  beroep  kan  zonder  het  beginsel  van  de  dubbele 
aanleg te miskennen.

16. De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij 
ter kennis wordt gebracht, éénzelfde vordering die ertoe strekt de gevolgen van 
het stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvor-
dering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt.

De herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en 
ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan. Dit 
brengt mee dat deze vordering in de loop van het geding kan worden gewijzigd, 
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zelfs voor het eerst in hoger beroep, zonder dat daardoor het beginsel van de 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5 IVBPR wordt miskend.

17. Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer Goethals  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 163

2° KAMER - 21 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 35 - ARTIKEL 35.1.1 - AUTO - PASSAGIER 
- VEILIGHEIDSGORDELS EN ANDERE BEVESTIGINGSSYSTEMEN - KIND VAN MINDER DAN DRIE JAAR - 
WIJZE VAN VERVOER

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 44 - ARTIKEL 44.2 - AUTO - PASSAGIER - 
VEILIGHEIDSGORDELS EN ANDERE BEVESTIGINGSSYSTEMEN - KIND VAN MINDER DAN TWAALF JAAR - 
VERPLICHTING VAN DE BESTUURDER

1º en 2° Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en  
hun gewicht aangepast  goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder  
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto  
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie 
jaar enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust  
is met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden1.

(H.)

ARREST

(A.R. P.05.1558.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 POTE R., Handboek Verkeerswetgeving, Hfdst. XXVI, p. 4, nr 4.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 oktober 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.

De eiser  H  M W voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  zes 
middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden vonnis blijkt dat "het kindje van 21 maanden oud vooraan 

aan de passagierskant op de schoot bij vader (d.i. eiser) zat, zonder dat het kind 
beveiligd was met een veiligheidsgordel.  In  het voertuig was geen kinderzitje 
aanwezig". 

De  eiser  werd  initieel  vervolgd  wegens  een  inbreuk  op  het  artikel  44.2 
Wegverkeerreglement. De appelrechters hebben deze telastlegging geherkwalifi-
ceerd in een inbreuk op het artikel 35.1.1 Wegverkeerreglement.

Zij  hebben  de  eiser  schuldig  bevonden  aan  de  inbreuk  op  artikel  35.1.1 
Wegverkeerreglement, zoals geherkwalificeerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Algemeen
1. Artikel 35.1.1 Wegverkeerreglement bepaalt dat de bestuurder en de passa-

giers  van  auto's  die  aan  het  verkeer  deelnemen  de  veiligheidsgordel  moeten 
dragen op de plaatsen die ermee uitgerust zijn. Kinderen van minder dan drie 
jaar  moeten  vervoerd  worden  in  een  voor  kinderen,  aan  hun  grootte  en  hun 
gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust.  Kinderen  van  drie  jaar  of  meer  en  minder  dan  twaalf  jaar  moeten 
vervoerd worden in een aan hun grootte en hun gewicht aangepast goedgekeurd 
bevestigingssysteem, of de veiligheidsgordel dragen.

Artikel 44.2 Wegverkeerreglement bepaalt dat het de bestuurder verboden is 
kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigings-
systeem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden.

2. Uit deze beide artikels samen volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel  voorin  in  een  auto  mogen  plaatsnemen  wanneer  het  voertuig  vooraan 
uitgerust is met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te 
worden. 

Eerste middel
3. Het middel gaat ervan uit dat kinderen van minder dan drie jaar voorin in 

een auto mogen plaatsnemen wanneer  het  voertuig niet  uitgerust  is  met  zulk 
bevestigingssysteem. 

4. Aldus gaat het uit van een verkeerde rechtsopvatting en faalt het naar recht.
Tweede, derde, vierde en vijfde middel
5. De middelen gaan ervan uit dat kinderen van minder dan drie jaar voorin in 
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een  auto  mogen  plaatsnemen  zonder  veiligheidsgordel  wanneer  het  voertuig 
vooraan niet uitgerust is met een correct functionerende veiligheidsgordel of het 
kind onmogelijk op een correcte  wijze kon worden beveiligd met een veilig-
heidsgordel op die plaats. 

6. Aldus gaan zij uit van een verkeerde rechtsopvatting en falen zij naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Van hoogenbemt  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Duinslaeger, 
advocaat-generaal.

Nr. 164

2° KAMER - 21 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET 
OPSPORINGSONDERZOEK - BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

1º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  die  met  toepassing  van  artikel  28sexies,  §4, 
Wetboek van Strafvordering, oordeelt over het hoger beroep tegen de beslissing van de  
procureur des Konings over het verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling met  
betrekking tot goederen, doet geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis,  Wetboek  van  Strafvordering  en  dergelijke  beslissing  is  evenmin  een 
eindbeslissing  in  de zin van artikel  416,  eerste  lid,  van hetzelfde wetboek,  zodat  het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is1.

2º De artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering verlenen aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid om uitspraak te doen over de regelmatigheid van 

1 Zie Cass., 23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr 668; 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr 89; 17 nov. 
1999,  A.R.  P.99.1540.F,  nr  611;  16  mei  2000,  A.R.  P.00.0296.N,  nr  299;  30  okt.  2001,  A.R. 
P.01.1259.N, nr 584.
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het  gerechtelijk  onderzoek,  maar  niet  over  de  regelmatigheid  van  het  
opsporingsonderzoek  gevoerd  door  het  openbaar  ministerie,  wanneer  dit 
opsporingsonderzoek nog niet geleid heeft tot het instellen van de strafvordering2.

3º Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, 
Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft 
toegeëigend, derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat waaraan enkel 
met een regeling van rechtsgebied en einde kan worden gesteld3. (Artt. 416, tweede lid, 
en 539, Sv.)

(ANTIQUAIR GRUSENMEYER K. N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1701.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  de  arresten,  op  15  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De beide eiseressen voeren elk in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die  met  toepassing  van  artikel 

28sexies Wetboek van Strafvordering oordeelt over het hoger beroep tegen de 
beslissing van de procureur des Konings over het verzoek tot het opheffen van 
een opsporingshandeling met betrekking tot  de goederen,  doet  geen  uitspraak 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek.

Deze  bepalingen  verlenen  aan  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  de 
bevoegdheid  uitspraak  te  doen  over  de  regelmatigheid  van  het  gerechtelijk 
onderzoek,  maar  niet  over  de  regelmatigheid  van  het  opsporingsonderzoek 
gevoerd door het  openbaar  ministerie wanneer  dit  opsporingsonderzoek,  zoals 
hier, nog niet geleid heeft tot het vorderen van een strafonderzoek.

2. Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid 
van een andere rechter heeft toegeëigend derwijze dat daaruit een conflict van 
rechtsmacht ontstaat waaraan enkel met de regeling van rechtsgebied een einde 
kan worden gesteld.

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd  zijn  om 
uitspraak  te  doen inzake  heling van kunstvoorwerpen  afkomstig uit  Pakistan, 
doet geen uitspraak over dergelijke betwisting.

2 Zie Cass., 23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr 668.
3 Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr 65; 13 okt. 1998, A.R. P.97.0368.N, nr 442; 9 juni 1999, 
A.R. P.99.0510.F, nr 343; 30 okt. 2001, A.R. P.01.1259.N, nr 584; 18 sept. 2002, A.R. P.02.0874.F, 
nr 459.
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3. Evenmin houdt het arrest een eindbeslissing in.
4. De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De middelen
5.  De middelen  die  geen  verband  houden  met  de  ontvankelijkheid  van  de 

cassatieberoepen behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Maffei – Gelijkluidende conclusie van de heer Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 165

2° KAMER - 21 maart 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - AARD

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - RECHT VAN 
VERDEDIGING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WITWAS - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP 
UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE 
VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - WITWAS - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET 
VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - 
VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN DIE HET 
VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF, GEDIEND HEBBEN OF BESTEMD WAREN TOT HET PLEGEN 
ERVAN OF ERUIT VOORTKOMEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET O.M. - VOORWAARDE

6º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF, GEDIEND HEBBEN 
OF BESTEMD WAREN TOT HET PLEGEN ERVAN OF ERUIT VOORTKOMEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING 
VAN HET O.M. - VEREISTE

7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
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505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERINGSPLICHT 
- GEVOLG

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN 
- ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° 
EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN 
- ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° 
EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - ARTIKEL 
195, TWEEDE LID, SV. - TOEPASSELIJKHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELING 
DOOR DE VONNISGERECHTEN - DRAAGWIJDTE - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE

11º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE

12º HELING - WITWAS - BESTANDDELEN - ILLEGALE OORSPRONG OF HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE OORSPRONG OF DE HERKOMST - BEPALING VAN HET 
ONDERLIGGEND MISDRIJF WAARUIT DE VERMOGENSVOORDELEN ZIJN VERKREGEN

1º, 2°, 3° en 4° De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp 
van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel  
42, 1°, juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt  
telastegelegd  weet  vooraf  dat  dergelijke  verbeurdverklaring  in  geval  van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen.

5º en 6° Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel  
42,  1°  en  2°  van  hetzelfde  wetboek,  bedoelde  zaken  slechts  mogelijk  is  mits 
voorafgaande schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

7º,  8°  en  9°  Vermits  de  verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen, 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht 
is, motiveert de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke 
voorwaarden vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede 
lid, Sv., is op deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing1.

10º en 11° De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van  
de zaak, waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij  
rekening houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot  
uitstel2 .(Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

12º De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek vereisen dat de 
herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek illegaal  
is,  dit  is  vermogensvoordelen  zijn  die  rechtstreeks  uit  een  misdrijf  zijn  verkregen,  
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde  
voordelen en dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel, in het geval  
van  artikel  505,  eerste  lid,  2°,  dat  hij  deze  oorsprong  moest  kennen;  voor  de  

1 Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1120.F, nr 333; 1 maart 2000, A.R. P.99.1604.F, nr 149.
2 Cass., 15 mei 2001, A.R. P.99.1478.N, nr 282.
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schuldigverklaring en veroordeling van de dader volstaat het dat de illegale herkomst of 
oorsprong en de door hem vereiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de  
strafrechter  het  precieze  misdrijf  kent,  op  voorwaarde  dat  hij  op  grond  van feitelijke 
gegevens elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten3.

(F. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0034.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, correctionele kamer, van 30 november 2005. 
De eiser F F voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
De eiser F M G voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, eveneens 

vier middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De beide eisers zijn vrijgesproken voor het hen ten laste gelegde feit C.
2. Hun cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvan-

kelijk.
Eerste middel van F F
3. De appelrechters oordelen dat de eiser F F schuldig is aan inbreuken op de 

artikelen 505, eerste lid, 2° Strafwetboek (telastlegging A) en 505, eerste lid, 3° 
Strafwetboek (telastlegging B) en veroordelen hem voor deze vermengde telast-
leggingen tot één straf. Tevens verklaren zij verbeurd "verplicht op basis van art. 
43 Sw, (...) overeenkomstig art. 42, 1° Sw jo 505 Sw, de hierna vermelde gelden 
die door de (eisers) werden omgewisseld zijnde de goederen die het voorwerp 
uitmaken van de telastleggingen sub A en B".

4. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 
3° en 4° van artikel 505, eerste lid, Strafwetboek, het voorwerp uitmaken van de 
misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, 
en dat zij verbeurdverklaard worden, ook indien zij geen eigendom zijn van de 
veroordeelde,  zonder  dat  deze  verbeurdverklaring  nochtans  de  rechten  van 
derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdver-
klaring, schaadt.

Die verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen,  voorwerp 
van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krach-

3 Zie Cass., 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F-P.00.0351.F-P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, A.R. 
P.01.0725.N, nr 493.
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tens de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek verplicht.
5. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat dergelijke verbeurdverklaring 

facultatief is, faalt naar recht.
Eerste onderdeel
6.  Artikel  43bis  Strafwetboek  bepaalt  dat  de  bijzondere  verbeurdverklaring 

toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de rechter 
in elk geval kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procu-
reur des Konings schriftelijk wordt gevorderd.

Artikel 43bis Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in 
artikel 42, 1° en 2°, Strafwetboek bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voor-
afgaande schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
8. De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp 

van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krach-
tens de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek verplicht. De beklaagde die weet dat 
hem een inbreuk op artikel 505, eerste lid, 2°, 3° of 4°, Strafwetboek wordt telas-
tegelegd, weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van schuldig-
verklaring verplicht moet worden uitgesproken. Hij dient zich hierop dan ook te 
verdedigen.

9.  In  zoverre  het  onderdeel  ervan  uitgaat  dat  eisers  recht  van  verdediging 
wordt geschonden daar hem niet de mogelijkheid werd geboden zijn verdediging 
ter zake te voeren, kan het niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
10.  De  bijzondere  motiveringsverplichting  van  artikel  195,  tweede  lid, 

Wetboek van Strafvordering, verplicht de rechter nauwkeurig, maar op een wijze 
die beknopt mag zijn, de redenen te vermelden waarom hij, als de wet hem vrije 
beoordeling over de straf of maatregel overlaat, de door hem uitgesproken straf 
of maatregel  oplegt  en de strafmaat  te rechtvaardigen voor elke uitgesproken 
straf.

Vermits  de  verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen, 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, 
verplicht is, motiveert de rechter zijn beslissing ter zake naar recht door vast te 
stellen dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

11. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de bijzondere motiveringsver-
plichting van artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing 
is op deze verplichte verbeurdverklaring, faalt het naar recht.

12. De appelrechters verklaren verbeurd "de hierna vermelde gelden die door 
de (eisers) werden omgewisseld zijnde de goederen die het voorwerp uitmaken 
van de telastleggingen sub A en B". Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar 
recht.

13. In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede middel van F F
14. De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berech-
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ting van de zaak, waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden. 
Hij mag daarbij rekening houden met de houding van de beklaagde, onder meer 
met zijn verzoek tot uitstel.

15. De appelrechters hebben met de redenen die betrekking hebben op de rede-
lijke termijn, zonder miskenning van het recht van verdediging wettig kunnen 
oordelen  dat  die  redelijke  termijn  niet  is  overschreden.  Zij  oordelen  met  die 
redengeving  niet  dat  "naast  de  vaststelling  dat  de  redelijke  termijn  is  over-
schreden bovendien zou moeten worden aangetoond dat hierdoor de rechten van 
verdediging zouden zijn gekrenkt".

16. Het middel kan niet kan worden aangenomen.
(...)
Tweede middel van F M G 
25. De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek 

vereisen dat de herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, 
Strafwetboek illegaal is. Illegaal zijn de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
een  misdrijf  zijn verkregen,  goederen  en waarden  die in  de plaats  ervan  zijn 
gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen. Bovendien vereisen zij dat de 
dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel in het geval van artikel 505, 
eerste lid, 2°, Strafwetboek dat hij deze oorsprong moest kennen.

Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader volstaat het dat de 
illegale herkomst of oorsprong en de door hem vereiste kennis bewezen zijn, 
zonder dat vereist is dat de strafrechter het precieze misdrijf kent, op voorwaarde 
dat hij op grond van feitelijke gegevens elke legale herkomst of oorsprong kan 
uitsluiten.

Wanneer zoals hier wat betreft de illegale herkomst of oorsprong van zaken 
zoals bedoeld in  artikel  505, eerste  lid,  2° en 3°,  Strafwetboek,  de wet  geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken onaan-
tastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover 
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

26. In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters over 
de  feitelijke  gegevens  waaruit  zij  de  illegale  herkomst  of  oorsprong  van  de 
gelden afleiden, is het niet ontvankelijk.

27. Voor het overige overweegt het arrest: "dat (eiser) bewijsloos voorhoudt 
dat de door hem uitgevoerde omwisseling van vreemde valuta naar Nederlandse 
gulden verklaarbaar is vanuit de diamantpraktijk".

28.  Hiermede  leggen  de  appelrechters  de  eiser  geen  bewijslast  op,  noch 
miskennen zij het vermoeden van onschuld, maar oordelen zij alleen dat eisers 
verweer elke grond van geloofwaardigheid mist.

29. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Van hoogenbemt  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Duinslaeger, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Scheers, Brussel, L. Deleu, Brussel en J. Swerts, 
Brussel.

Nr. 166

2° KAMER - 21 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - DRAAGWIJDTE VAN HET 
CASSATIEBEROEP

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP - 
DRAAGWIJDTE

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN ASSISEN AAN TE VECHTEN

4º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN ASSISEN AAN TE VECHTEN

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BESLISSINGEN IN 
TOEPASSING VAN ARTIKELEN 135 EN 253BIS, SV. AAN TE VECHTEN

6º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BESLISSINGEN IN 
TOEPASSING VAN ARTIKELEN 135 EN 253BIS, SV. AAN TE VECHTEN

7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - AFHANDELING VAN DE 
ZAAK DOOR HET HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP TEGEN HET VERWIJZINGSARREST - 
CASSATIEBEROEP DAT GELIJKTIJDIG MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST WORDT 
INGESTELD - MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN BEZWAREN AANVECHT - ONTVANKELIJKHEID

8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - VERWIJZING NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESLISSING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID
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9º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - CASSATIEBEROEP NA HET 
EINDARREST - CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID

10º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - TOEZENDING VAN DE STUKKEN AAN DE PROCUREUR-GENERAAL EN 
BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID

11º JEUGDBESCHERMING - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE 
DE PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING 
VAN DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

12º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - MISDRIJF - 
MINDERJARIGE DADER - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING VAN 
DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

13º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - MISDRIJF - 
MINDERJARIGE DADER - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING VAN 
DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

14º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID 
EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET 
HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN 
- GEVOLG

15º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE TER 
ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - 
MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET DEZE STUKKEN 
GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

16º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉ-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN - HOF VAN 
ASSISEN - PROCEDURE TER ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM 
STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE 
TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET 
DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

17º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - 
ARTIKEL 16 - ONRECHTMATIGE OF WILLEKEURIGE INMENGING IN HET PRIVÉLEVEN VAN HET KIND - 
HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE TER ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD 
OM STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE 
BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT 
DE JURY MET DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

18º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 



Nr. 166 - 21.3.06 HOF VAN CASSATIE 677 

TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - UITOEFENING - MOTIVERING

19º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - 
UITOEFENING - MOTIVERING

1º en 2° Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het  
hof  van  assisen,  ingesteld  gelijktijdig  met  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van 
veroordeling binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de 
schending  van  de  wetten  betreffende  de  bevoegdheid  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de 
artikelen 292bis en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden  
voor1.

3º en 4° Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest  in  toepassing  van  artikel  292,  Wetboek  van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij  
niet meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest  
van veroordeling2. 

5º en 6° Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest  in  toepassing  van  artikel  292,  Wetboek  van 
Strafvordering,  kunnen  de  beslissingen  van  het  verwijzingsarrest,  genomen  met  
toepassing  van  de  artikelen  135  en  235bis,  Wetboek  van  Strafvordering,  niet  meer  
aangevochten worden.

7º Ingevolge de behandeling van de zaak door het hof van assisen, kunnen ter staving van  
het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van  verwijzing  naar  het  hof  van  assisen  dat  
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling werd ingesteld, geen 
middelen worden aangevoerd die het bestaan van bezwaren aanvechten3.

8º en 9° Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen  
de beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming4.

10º  De beschikking van de raadkamer,  waarbij  de overdracht  van de stukken naar de  
kamer  van  inbeschuldigingstelling  en  de  gevangenneming  worden  bevolen  is  niet  in  
laatste  aanleg  gewezen  en  niet  vatbaar  voor  cassatieberoep;  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling moet immers zelf  onderzoeken of er grond is de beschuldigde  
naar  het  hof  van  assisen  te  verwijzen  en  de  gevangenneming  van  betrokkene  te 
bevestigen5.

11º, 12° en 13° Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de  
stukken die  betrekking hebben op de persoonlijkheid  van de minderjarige  en op het  
milieu waarin hij leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld 
worden, is het uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, 
van deze wet, uit handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak  
betreffende het als misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, 
voorgelegd worden aan het gerecht dat volgens het gemene recht  bevoegd is.  Deze 
regel betreft evenwel enkel de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu  
van de minderjarige, die in het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden 

1 Cass.,  21 april  2004, A.R; P.04.0173.F, nr 210; A.R. P.04.0952.F, nr 462; 15 dec. 2004, A.R. 
P.04.1189.F, nr 612 met concl. adv.-gen. LOOP.
2 Zie Cass., 1 juli 1940, Pas., 1940, I, 184; 7 april 1943, Pas., 1943, I, 134. 
3 DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Editie 2003, nrs 733, 740 en 786.
4 Zie Cass., 27 juni 1977, A.C., 1977, 1108.
5 Zie Cass., 28 aug. 2001, A.R. P.01.1157.N, nr 435; 24 okt. 2001, A.R. P.01.1338.F, nr 571.
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opgesteld met toepassing van artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van 
deze onderzoeken is immers de jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het 
oog op een oordeelkundige toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat  
daarentegen  niet  voor  stukken  met  betrekking  tot  de  persoonlijkheid  van  een 
minderjarige, die op verzoek van de verdediging van die minderjarige werden opgesteld  
teneinde te dienen voor het gerecht bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke 
onderzoeken en getuigenissen bestaat het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming 
bedoelde verbod derhalve niet6.

14º, 15°, 16° en 17° Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het  
door artikel  55, Wet  Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking  
hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan  
hem of aan de burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van  
assisen  voor  recht  zegt  dat  de  jury  met  de  verwijderde  stukken  en  de  ter  zitting 
mondeling afgelegde verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en 
het  milieu  van  de  minderjarige  beschuldigde  geen  rekening  mag  houden;  hierdoor  
worden noch de artikelen 6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van  
het kind geschonden. 

18º en 19° Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de 
voorzitter  aan wie  door  de  verdediging  een verzoek  wordt  gericht,  zijn  discretionaire  
bevoegdheid uit, hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat  
verzoek, zonder dat hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren7.(Art. 268, 
Sv.)

(V. e.a. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0211.N)

(...)
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht vier middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Het cassatieberoep van de veroordeelden tegen het arrest van verwijzing naar 

het hof van assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest 
van veroordeling, binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak van dit arrest, legt 
aan het Hof noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onder-
zoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring bedoelde nietigheden voor.

Artikel 292 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur-generaal en 
de andere partijen het  recht  hebben een cassatieberoep in te stellen tegen het 

6 Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. 6350, nr 612; 28 juni 1989, A.R. 7328, nr 634; 19 okt. 2005, A.R. 
P.05.1287.F, nr 526.
7 Cass., 11 juni 2002, A.R. P.02.0311.N, nr 351.
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arrest van verwijzing naar het hof van assisen en dat dit cassatieberoep in elk 
geval  binnen vijftien dagen na de in artikel  291 bedoelde betekening van het 
arrest aan de beschuldigde moet worden ingesteld. Dit cassatieberoep kan enkel 
worden ingesteld in de gevallen bepaald in artikel 292bis van dat wetboek. 

Bij  gebrek  aan dit  cassatieberoep,  ingesteld binnen de vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest,  staat  de  bevoegdheid  van  het  Hof  van 
Assisen  definitief  vast  en  kan  die  niet  meer  aangevochten  worden  door  een 
cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van veroordeling.

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep kunnen evenmin de beslissingen 
van  het  verwijzingsarrest,  genomen  met  toepassing  van  de  artikelen  135  en 
235bis Wetboek van Strafvordering, aangevochten worden.

Ingevolge  de  behandeling  van  de  zaak  voor  het  hof  van  assisen,  kan  het 
bestaan van bezwaren niet meer aangevochten worden.

Na het eindarrest van het hof van assisen staat evenmin cassatieberoep open 
tegen de beslissing van het  arrest  van verwijzing,  die betrekking heeft  op de 
gevangenneming 

In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen van het verwijzingsarrest over 
een van de hierboven vermelde punten, zijn de cassatieberoepen XVIII, XX en 
XXI (aktenummers 2006/1, 2006/3 en 2006/4) niet ontvankelijk.

De cassatieberoepen XII en XVII (aktenummers B11 en B28) werden respec-
tievelijk door J V O en D M ingesteld tegen het arrest nr. 23 van 19 december 
2005 waarbij zij tot straf zijn veroordeeld, nadat zij tegen hetzelfde arrest reeds 
de cassatieberoepen I en IV (aktenummers B 2899 en B3) hadden ingesteld.

De cassatieberoepen XII en XVII zijn derhalve niet ontvankelijk. 
De cassatieberoepen V, VIII en IX (aktenummers B4, B7 en B8) zijn ingesteld 

tegen het  tussenarrest  van 16 december 2005. In  zoverre de cassatieberoepen 
XIII, XIV en XV (aktenummers B14, B15 en B16) ook tegen dit tussenarrest is 
ingesteld, zijn zij niet ontvankelijk.

Voor het overige zijn de cassatieberoepen XIII, XIV en XV evenmin ontvan-
kelijk in zoverre zij gericht zijn tegen de maatregelen en handelingen vermeld in 
het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  van  het  hof  van  assisen,  die  geen 
uitspraak inhouden over een geschil, welke vatbaar is voor cassatieberoep.

Het cassatieberoep XVII (aktenummer B32), alhoewel gericht tegen het arrest 
nr. 2004/194 van 20 januari 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, is door D M ingesteld ter griffie van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Dit cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De beschikking van de raadkamer, waarbij de overdracht van de stukken naar 

de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  en  de  gevangenneming  van  de  eisers 
worden bevolen, is niet in laatste aanleg gewezen en niet vatbaar voor cassatie-
beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling moet immers zelf onderzoeken of 
er grond is de beschuldigde naar het Hof van Assisen te verwijzen en de gevan-
genneming van de betrokkene te bevestigen.
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De cassatieberoepen VI en VII (aktenummers B5 en B6), door D M ingesteld 
tegen de beschikking van de raadkamer van 27 december 2004, zijn derhalve niet 
ontvankelijk.

Het arrest nr. J.2004/6 op 22 januari 2004 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, jeugdkamer, bevestigt de beroepen beschikking van de jeugdrechter, 
die de voorlopige plaatsing van D M beslist.

Een cassatieberoep tegen dit arrest  mist ieder  voorwerp,  gelet  op het  arrest 
J.2004/26 van 4 maart 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer, 
dat beslist de zaak van D M uit handen te geven.

Het cassatieberoep XXII (aktenummer 2006/5) tegen dat arrest is derhalve niet 
ontvankelijk.

Bij arrest P.04.0399.N van het Hof van 27 april 2004 werd het cassatieberoep 
van D M tegen het arrest J.2004/26 van 4 maart 2004 van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, jeugdkamer, afgewezen.

Het  tweede  cassatieberoep  XXIII  (aktenummer  2006/6)  van  D  M  tegen 
datzelfde arrest is niet ontvankelijk.

Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel vecht een beslissing aan die enkel D M aanbelangt.
In zoverre ook de twee andere eisers dit onderdeel aanvoeren, is het bij gebrek 

aan belang niet ontvankelijk.
Het arrest stelt vast dat getuige A aangesteld werd door de verdediging van D 

M. Hieruit volgt dat de door deze getuige aan het hof van assisen medegedeelde 
gegevens over de persoonlijkheid en het milieu van deze eiser niet werden verza-
meld in het  kader  van de navorsingen die met toepassing van artikel  50 Wet 
Jeugdbescherming door de jeugdrechtbank bevolen werden.

Artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming bepaalt dat de stukken die betrek-
king hebben op de persoonlijkheid van de betrokkene en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden. 

Ingevolge deze bepaling is het uitgesloten dat in geval de zaak met toepassing 
van artikel 38, eerste lid, Wet Jeugdbescherming uit handen gegeven wordt, die 
stukken,  samen  met  het  dossier  in  de  zaak  betreffende  het  als  misdrijf 
omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is 

Deze regel betreft evenwel enkel de stukken met betrekking tot de persoonlijk-
heid en het milieu van de minderjarige die in het kader van de procedure voor de 
jeugdrechtbank werden  opgesteld met toepassing van artikel  50 van de voor-
melde wet. Het opzet van desbetreffende onderzoeken is immers de jeugdrechter 
zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige toepassing 
van de Wet Jeugdbescherming.

Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken met betrekking tot de persoon-
lijkheid  van  een  minderjarige,  die  op  verzoek  van  de  verdediging  van  die 
minderjarige  werden  opgesteld  teneinde  te  dienen  voor  het  gerecht  bevoegd 
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volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, bedoelde verbod derhalve niet.

Het onderdeel  dat ervan uitgaat dat ook dergelijke stukken of getuigenissen 
voor dat gerecht niet mogen gebruikt worden, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Het onderdeel vecht een beslissing aan die enkel D M en D M aanbelangt.
In zoverre het onderdeel ook door J V O wordt aangevoerd, is het bij gebrek 

aan belang niet ontvankelijk.
Het  tussenarrest  van  16  december  2005 maakt  geen  toepassing  van  artikel 

235bis  Wetboek van  Strafvordering  om een  aantal  stukken uit  het  dossier  te 
verwijderen. Het oordeelt enkel dat gelet op artikel 235bis en de bevolen zuive-
ring van het dossier, de aangebrachte bewijselementen niet aangetast zijn door 
nietigheid en derhalve het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terecht-
zitting niet nietig zijn.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Evenmin zegt het tussenarrest van 16 december 2005 dat de jury met bepaalde 

elementen die onder het verbod van artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming 
vallen wel rekening mag houden.

In zoverre mist het onderdeel eveneens feitelijke grondslag.
Het mondelinge karakter van het debat voor het hof van assisen en het door 

artikel 55 Wet Jeugdbescherming opgelegde verbod verzetten zich niet ertegen 
dat dit hof voor recht  zegt  dat de jury met de verwijderde stukken en de ter 
zitting  mondeling afgelegde  verklaringen  van  getuigen  met  betrekking  tot  de 
persoonlijkheid en  het  milieu  van  minderjarige  beschuldigden,  geen  rekening 
mag houden. Hierdoor worden noch de artikelen 6 en 8 EVRM, noch artikel 16 
Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Tweede middel
Bij ontstentenis van een conclusie gericht  tot het hof van assisen, oefent de 

voorzitter aan wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretio-
naire bevoegdheid uit. Die bevoegdheid houdt in dat de voorzitter vrij beslist al 
dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat hij ertoe gehouden is die beslissing 
nader te motiveren 

Het middel dat uitgaat van een andere stelling, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Het  verwijzingsarrest  nr.  2005/660 gewezen op 3 maart  2005 is  door geen 

onwettigheid aangetast die thans nog aan de beoordeling van het Hof kan worden 
voorgelegd. 

Wat  het  overige  van  de strafvorderingen  betreft,  zijn  de  substantiële  of  op 
straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  rechtsvormen  in  acht  genomen  en  de 
beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Maffei – Gelijkluidende conclusie van de heer Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 167

2° KAMER - 22 maart 2006

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
NIET GEVORDERDE ZAKEN - BEGRIP - BURGERLIJKE PARTIJ - CONCLUSIE - GEVORDERDE ZAKEN - 
SCHADEVERGOEDING - BEDRAGEN VERMEERDERD MET CONPENSATOIRE INTEREST - BEKLAAGDE - 
CONCLUSIE - VERWEER ALLEEN OVER DE RENTEVOET - VONNIS - OPSCHORTING VAN DE 
COMPENSATOIRE INTEREST GEDURENDE EEN TIJDVAK - WETTIGHEID

Wanneer de burgerlijke partij eist dat de beklaagde zou worden veroordeeld om haar bij  
wijze  van  schadevergoeding  verscheidene  bedragen  te  betalen,  vermeerderd  met  
compensatoire  en  moratoire  interesten  tegen de  wettelijke  rentevoet,  naargelang  het 
geval  vanaf  de  datum  van  het  ongeval,  vanaf  een  gemiddelde  datum  of  vanaf  de  
consolidatiedatum, en de voormelde beklaagde, in zijn conclusie, alleen aanvoert dat de 
interestvoet op 5% dient te worden vastgelegd werpt de rechter tussen de partijen een 
geschil op dat zij in hun conclusies hadden uitgesloten en schendt bijgevolg art. 1138, 2°,  
Ger.W., wanneer hij de burgerlijke partij een gebrek aan benaarstiging verwijt bij het in  
staat  stellen van de zaak en derhalve de loop van de compensatoire  interest  die hij 
toekent op het bedrag tot betaling waarvan hij de beklaagde veroordeelt, gedurende een 
bepaald tijdvak opschort1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(P. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0987.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een vonnis dat  op 1 juni  2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Aarlen in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Verweerder heeft,  op bladzijde 5 van zijn conclusie na deskundigenverslag, 

1 Zie Cass., 28 april 1992, A.R. 5230, nr 452; 17 sept. 1999, A.R. C.98.0144.F, nr 467.
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met betrekking tot de kosten van de verdediging die eiser terugvorderde, aange-
voerd dat "het Groot-Hertogdom Luxemburg daarin niet voorziet", aangezien dat 
verweer uit een handgeschreven en geparafeerd bijvoegsel bestond.

Het middel dat aanvoert dat verweerder niet heeft opgeworpen dat de voor-
melde kosten van de verdediging krachtens het Luxemburgs recht niet op hem 
konden worden verhaald, mist bijgevolg feitelijke grondslag.

Over het tweede middel:
Eiser verzoekt in zijn aanvullende en samenvattende conclusie na deskundi-

genverslag, dat verweerder zou worden veroordeeld om hem, bij wijze van scha-
devergoeding, verscheidene bedragen te betalen, vermeerderd met compensatoire 
en moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet, naargelang het geval vanaf de 
datum van het ongeval, vanaf een gemiddelde datum of vanaf de consolidatie-
datum.

Verweerder heeft in zijn conclusie na deskundigenverslag alleen aangevoerd 
dat de interestvoet op 5 pct. diende te worden vastgesteld, zonder enig betoog 
overigens tot staving van dit verweer.

Aangezien het bestreden vonnis eiser een gebrek aan benaarstiging verwijt bij 
het in staat stellen van de zaak, schorst het tussen 1 januari 2003 en 4 mei 2005 
de loop van de compensatoire interest die het, gedeeltelijk aan de interestvoet 
van  5% en  voor  het  overige  tegen  de  wettelijke  interestvoet  toekent  op  het 
bedrag van 129.537,02 euro tot betaling waarvan het verweerder ten principale 
veroordeelt. 

Het vonnis werpt  derhalve tussen de partijen een geschil  op dat  zij  in hun 
conclusies  hadden  uitgesloten  en  schendt  bijgevolg  artikel  1138,  2°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel bijgevolg gegrond. 
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de compen-

satoire interest die aan eiser verschuldigd is.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt  eiser  in  de  helft  van  de  kosten  van  zijn  cassatieberoep  en 

verweerder in de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâ-

teau, zitting houdende in hoger beroep.

22 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr.  Velu  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Loop, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Draps, Gérard en D. Léonard, Brussel.



684 HOF VAN CASSATIE Nr. 168 - 23.3.06 

Nr. 168

1° KAMER - 23 maart 2006

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - ONTSTAAN VAN EEN RECHT TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE - VOORWAARDEN

Een overeenkomst brengt alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij  
kan, in beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding  ten  behoeve van een derde bevat  of  indien  een bijzondere  wetsbepaling  dat  
gevolg eraan verbindt1. (Art. 1165, B.W.)

(BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTVAARTVERZEKERINGEN/AVIABEL nv T. E.)

ARREST

(A.R. C.03.0598.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  22  mei  2003 in  laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter te Sint-Gillis.
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1165, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 9°, van de Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld "dat (de eiseres) opwerpt dat (de verweerder) geen eigen recht 

heeft tegen haar uit hoofde van de schade die beweerdelijk werd berokkend door ballon-
vaarder S., haar verzekerde, op 8 juli 2000" en "dat (de verweerder) artikel 20 van de 
verzekeringspolis van S. inroept krachtens welk (de eiseres) het proces volgt en leidt", 
veroordeelt het vonnis eiseres tot het betaling aan verweerder van een schadevergoeding 
van 1.053,55 euro.

Het vonnis steunt hierbij op de motieven "dat de polis echter bepaalt dat (de eiseres) het 
proces volgt  en leidt  'namens'  de verzekerde;  dat  een dergelijke  formulering een inde-
plaatsstelling inhoudt voor het volledige procesgebeuren; dat (de eiseres) overigens blijk 
geeft van processuele kwade trouw in zoverre zij, gelet op haar leiding, haar verzekerde 
geen bevel gaf vrijwillig te verschijnen; dat ze van die fout de gevolgen moet dragen".

Grieven
Eerste onderdeel
Verweerder  is een derde ten aanzien van het verzekeringscontract  afgesloten tussen 

eiseres, als verzekeraar, en haar verzekeringsnemer. Door aan te nemen dat verweerder 
gerechtigd is zich te beroepen op een bepaling uit deze overeenkomst om de ontvankelijk-
heid van de door hem ingestelde vordering te verrechtvaardigen zonder vast te stellen dat 
de polis een beding ten behoeve van derden inhoudt, schendt het vonnis de regel vervat in 

1 Cass., 14 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr 370.
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artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk overeenkomsten alleen gevolgen 
teweegbrengen voor de contracterende partijen en geenszins voor derden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1.  Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  dat  de 

verweerder van de eiseres de vergoeding vordert van de schade die hij leed inge-
volge het overvliegen van een luchtballon toebehorende aan een verzekerde van 
de eiseres. 

2. Krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkom-
sten  alleen  gevolgen  teweeg  tussen  de  contracterende  partijen  en  kunnen,  in 
beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding ten behoeve van een derde bevatten of indien een bijzondere wetsbepa-
ling dat gevolg eraan verbindt.

3. Het vonnis stelt niet vast dat de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres 
en haar verzekerde een beding ten behoeve van een derde bevat. Uit de vaststel-
lingen van de feitenrechter blijkt niet dat te dezen een bijzondere wettelijke bepa-
ling een rechtstreeks recht ten voordele van een derde deed ontstaan. 

4. Het onderdeel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het kanton Laken.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 169

1° KAMER - 23 maart 2006

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - DRAAGWIJDTE

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER

1º Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden gelijkgesteld  
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met het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu deze laatste na het  
debat over de zaak beslist, terwijl de deskundige voor het debat alleen maar een advies 
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist. 

2º De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op regelmatige 
wijze  oordeelt  dat  het  naar  redelijkheid  geen  twijfel  kan  doen  rijzen  over  de 
onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben gehad over de 
beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. (Art. 966, Ger.W.)

(ANTWERP SUGAR TERMINAL nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. C.03.0613.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 31 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  houdende  de  onpartijdigheid,  inzonderheid  van  de 

deskundige, zoals o.m. neergelegd in artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Verklaart  het  hoger  beroep  gegrond  als  volgt:  Wijzigt  het  bestreden  vonnis  en 

verklaart de door (de eiseres) ingestelde vordering tot nietigverklaring van het verslag van 
controleschatting d.d. 21 mei 1996 ongegrond; Zegt  voor recht dat de door partijen in 
onderling  overleg  met  deze  gelaste  deskundigen  in  het  verslag  d.d.  21  mei  1996  de 
normale  verkoopwaarde  op 1 juli  1993 van de litigieuze onroerende goederen correct 
begroot hebben op 55.000.000 BEF of 1.363.414,39 euro;

Veroordeelt (de eiseres) tot betaling van de kosten van beide aanleggen, deze begroot 
op heden in hoofde van (de verweerder) op (...)",

op grond van de motieven op p. 10:
"Het enkele feit dat de deskundigen ter verantwoording van hun ereloon enkel '2 per 

duizend op de geschatte waarde' aangeven, heeft niet tot gevolg - zoals de eerste rechter 
nochtans ten onrechte besloot - dat 'de deskundigen zichzelf partij hebben gemaakt en hun 
eigen belangen op een onverbrekelijke en ontoelaatbare wijze hebben verbonden aan dat 
van (de verweerder) door hun ereloon op uitsluitende wijze te laten afhangen van het door 
henzelf vast  te stellen resultaat  van de schatting',  nu deze redenering de niet  bewezen 
vooronderstelling inhoudt dat deze deskundigen van meet af aan enkel oog zouden gehad 
hebben voor hun eigen ereloon en hun opdracht (met name het op gemotiveerde wijze 
schatten van de verkoopprijs van de gebouwen) ondergeschikt zouden gemaakt hebben 
(zouden misbruikt hebben) aan het bekomen van een zo hoog mogelijk ereloon. Derge-
lijke  houding  van  de  deskundigen  is  niet  bewezen  en  integendeel  blijkt  uit  de  hoger 
uiteengezette feiten dat zij hun opdracht eerlijk en correct hebben vervuld en de waarde-
bepaling van de gebouwen enkel hebben laten afhangen van objectieve feiten waarover 
(de eiseres) tegenspraak heeft kunnen voeren. De door de deskundigen voor de begroting 
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van hun ereloon gehanteerde norm bewijst op zichzelf dan ook geen partijdigheid van de 
deskundigen, noch wettigt zij een gerechtvaardigde vrees voor de mogelijke partijdigheid 
of vooringenomenheid van deze deskundigen".

Grieven
Het  algemeen rechtsbeginsel  houdende de onpartijdigheid,  waarvan  de deskundigen 

ook  blijk  dienen  te  geven,  zoals  artikel  966  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  tot  uiting 
brengt, vereist dat de rechtzoekende volledig moet kunnen betrouwen op de integriteit van 
diegene die door zijn aanstelling belast is om als deskundigen een advies te verstrekken 
aan de rechter. De deskundige moet gelet op zijn opdracht, zoals een rechter, zich terug-
houdend opstellen en moet zich onthouden van elke handeling of gedraging, die van aard 
is het vertrouwen van de rechtzoekende te beschamen, of de indruk te wekken dat hij niet 
onpartijdig is en m.a.w. een belang dient, hetzij het zijne of van een partij.

Voor  de  schending  van  voornoemd  beginsel  volstaat  een  schijn  van  partijdigheid, 
zonder dat het vereist is dat het bewijs ervan geleverd wordt.

Voornoemd beginsel naar de schijn met name is geschonden wanneer de rechtzoekende 
op objectieve gronden vermag te vrezen dat de deskundige niet de waarborg van onpartij-
digheid biedt waarop hij als rechtzoekende recht heeft.

Dergelijke objectieve gronden zijn voorhanden wanneer de deskundige de hoogte van 
zijn ereloon uitsluitend bepaalt in functie van de waarde van het door hem te schatten 
gebouw, dat precies het voorwerp uitmaakt van zijn opdracht. Dergelijk criterium, dat het 
ereloon van de deskundige volledig afhankelijk maakt van het resultaat van zijn schatting, 
doet ongetwijfeld de vrees rijzen dat de deskundige persoonlijk belang heeft bij zijn zo 
hoog mogelijke schatting.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, ondanks de vaststelling dat het ereloon van de 
deskundigen exclusief bepaald wordt in functie van de door hen geschatte waarde, die de 
door verweerder vooropgestelde waarde zelfs overschrijdt met 2.000.000 BEF, onwettig 
de normale verkoopwaarde vastlegt op 55.000.000 BEF zoals bepaald door de deskun-
digen, door te beslissen dat die door de deskundigen gehanteerde norm geen gerechtvaar-
digde vrees voor hun mogelijke partijdigheid of vooringenomenheid wettigt, dan wanneer 
die  gehanteerde  norm niet  anders  kan dan bij  elke  rechtzoekende,  en ook bij  eiseres, 
schijnbaar de indruk te wekken dat de deskundigen zich mede hebben laten leiden door 
belangen die vreemd behoren te zijn aan de waarde van het te schatten gebouw, meer 
bepaald een zo hoog mogelijke eigen ereloon en hoger verschuldigde registratierechten in 
het voordeel van de verweerder (schending van het aangehaald algemeen rechtsbeginsel 
houdende de onpartijdigheid, inzonderheid van de deskundige, zoals o.m. neergelegd in 
artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden 

gelijkgesteld met het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu 
deze laatste na het debat  over de zaak beslist,  terwijl de deskundige voor het 
debat alleen maar een advies verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist.

2. De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op 
regelmatige wijze oordeelt dat het naar redelijkheid geen twijfel kan doen rijzen 
over de onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben 
gehad over de beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. 

3. Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres 
heeft gedagvaard in nietigverklaring van het deskundigenverslag daarbij aanvoe-
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rend dat het college van deskundigen zijn ereloon heeft berekend procentueel op 
de door hem geschatte waarde, wat schending uitmaakt van essentiële en dwin-
gende rechtsbeginselen.

4. De appelrechters oordelen dat "uit de hoger uiteengezette feiten (blijkt) dat 
(de deskundigen) (...) de waardebepaling van de gebouwen enkel hebben laten 
afhangen van objectieve feiten waarover (de eiseres) tegenspraak heeft kunnen 
voeren".

Op voorgaande gronden verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslis-
sing dat "de door de deskundigen voor de begroting van hun ereloon gehanteerde 
norm op zichzelf dan ook geen partijdigheid van de deskundigen (bewijst), noch 
een gerechtvaardigde vrees voor de mogelijke partijdigheid of vooringenomen-
heid van deze deskundigen (wettigt)".

5. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 170

1° KAMER - 23 maart 2006

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - UITVOERING TE GOEDER TROUW - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º LASTGEVING - SCHULDEISER - HYPOTHECAIRE VOLMACHT AAN EEN DERDE - TIJDSTIP VAN 
UITOEFENING - BEVOEGDHEID VAN DE SCHULDEISER - DRAAGWIJDTE

1º De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen 
van te bepalen in het licht van de verplichting tot  uitvoering te goeder trouw; hij  mag 
echter op grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen 
die onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst.  (Art. 1134, 
derde lid, B.W.)

2º De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onherroepelijke 
volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroerende goederen een 
hypotheek te vestigen, kan zelf bepalen wanneer hij deze hypothecaire volmacht wenst 
uit  te oefenen, zonder dat hierbij  afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor de  
rechter  om achteraf  na  te  gaan of  deze uitvoering  beantwoordt  aan de  contractuele 
voorwaarden en of zij geen misbruik van recht oplevert.

(FORTIS BANK nv T. D. e.a.)
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Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verweerders zijn ten deze overgegaan tot dagvaarding van eiseres teneinde haar o.m. 

te horen veroordelen tot de betaling van 24.066,12 EUR in hoofdsom wegens morele en 
materiële schade geleden ten gevolge van de onrechtmatige omzetting van de aan eiseres 
verleende hypothecaire volmacht in een hypothecaire inschrijving.

Het Hof van beroep bevestigt in het bestreden arrest de beslissing van de eerste rechter 
in zoverre deze de vordering van verweerders deels gegrond verklaarde. De appelrechters 
oordeelden dat eiseres tekort is gekomen aan haar contractuele verplichting om de krediet-
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en het haar verleende hypothecair mandaat 
heeft misbruikt.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert  eiseres aan dat het 
bestreden arrest  artikel  1134,  derde lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek en het  algemeen 
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, geschonden heeft, nu het geenszins vaststelde 
dat eiseres haar rechten heeft uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaan van de normale uitoefening van dit recht door een normaal voorzichtige persoon, 
geplaatst in dezelfde omstandigheden.

3. In beginsel strekt overeenkomstig artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek 
de wettelijk aangegane overeenkomst de partijen tot wet en kan de overeenkomst slechts 
worden herroepen of herzien dan met de wederzijdse instemming of op gronden door de 
wet erkend (cfr. Cass., 14 april 1994, A.C., 1994, p. 369).

Krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten partijen de tussen 
hen aangegane overeenkomst te goeder trouw uitvoeren.

Het  beginsel  van artikel  1134 dat  overeenkomsten  te  goeder  trouw moeten worden 
uitgevoerd,  verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst 
haar toekomt (Cass., 8 februari 2001, A.C., R.W., 2001-2002, p. 778; www.cass.be).

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van Uw Hof bestaat rechtsmisbruik in de uitoefe-
ning van een recht op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale 
uitoefening  van  die  rechten  door  een  voorzichtig  en  bezorgd  persoon  (o.m.  Cass.,  8 
februari 2001, R.W., 2001-2002, p. 778; www.cass.be; Cass., 1 februari 1996, A.C., 1996, 
p.139, nr. 66; Cass., 19 oktober 1989,  A.C., 1989-90, p. 238; Cass., 20 november 1987, 
A.C., 1987-88, p. 359; Cass., 6 april 1984, A.C., 1983-84, p. 1049).

In beginsel zal de rechter slechts tot rechtsmisbruik kunnen besluiten na voorafgaande-
lijk een aantal vaststellingen te hebben gedaan die in hun geheel genomen wijzen op een 
manifest  of  evident  onaanvaardbare  rechtsuitoefening  (H.  BOCKEN,  F.  DE LY,  B.  DE 
TEMMERMAN en R. KRUITHOF, “Overzicht van rechtspraak verbintenissen (1981-91)”, T.P.R., 
1994,  p.  473,  nr.  193; P.A. FORIERS,  “Observations sur le thème de l’abus de droit  en 
matière contractuelle”, noot onder Cass., 30 januari 1992, R.C.J.B., 1994, p. 185, nr. 9; S. 
STIJNS,  “Abus,  mais  de  quel(s)  droit(s)?  réflexions  sur  l’exécution  de  bonne  foi  des 
contrats et l’abus de droits contractuels”,  J.T., 199O, p. 40, nr. 3.3.3. en 3.4.3; W. VAN 
GERVEN, “Beginselen van behoorlijk handelen. Rede uitgesproken op 1 oktober 1982 te 
Gent ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Algemene Praktische Rechtsverzame-
ling”, R.W., 1982-83, p. 973). 

Uw Hof vermag terzake tot marginale toetsing overgaan door te verifiëren of de rechter 
uit de in concreto gedane vaststellingen wettig heeft  kunnen afleiden of er al dan niet 
sprake  is  van  rechtsmisbruik  (o.m.  Cass.,  8  februari  2001,  R.W.,  2001-2002,  p.  778; 
www.cass.be; Cass., 1 februari 1996, A.C., 1996, p.139, nr. 661.

1 In dit arrest oordeelde het Hof weliswaar dat het arrest niet wettig had kunnen beslissen dat eiseres 
misbruik had gemaakt van haar recht het verval in te roepen. In casu had het arrest echter tegenstrij-
dige  gegevens  in  zijn  beoordeling  betrokken.  Het  hof  van  beroep  besliste  immers  o.m.  dat  het 
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Aan de hand van die rechtspraak van Uw Hof kan het begrip ‘rechtsmisbruik’ nader 
worden ingevuld door middel van een aantal door de feitenrechters weerhouden en goed 
bevonden criteria, m.n. uitoefening van een recht met het uitsluitend oogmerk een ander te 
schaden, rechtsuitoefening zonder enig nut voor de titularis van het recht, het feit dat de 
rechtstitularis zijn recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan uitoe-
fenen en die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander, en tenslotte de wanverhou-
ding tussen het voordeel dat de rechtsuitoefening de rechtstitularis biedt en het nadeel dat 
daarmee  aan een ander  wordt  berokkend  (Cass.,  17  mei  2002,  A.R.  nr.  C.01.0101.F; 
Cass., 30 januari 1992, A.C., 1991-92, p. 497; Cass., 30 november 1989, A.C., 1989-90, p. 
442; Cass., 19 november 1987, A.C., 1987-88, p. 354; Cass., 18 juni 1987, A.C., 1986-87, 
p. 1441; Cass., 19 september 1983, T.B.H., 1984, p. 276; Cass., 10 september 1971, A.C., 
1972, p. 28; W. VAN GERVEN, o.c., p. 972 e.v.; H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN en 
R. KRUITHOF, o.c., p. 474, nr. 194; C. BIQUET-MATHIEU en I. MOREAU-MAGR7VE, “Les grands 
arrêts récents en matière d’ obligations”, Act. Dr., 1997, p. 11).

4.  De beslissing van  het  hof  van  beroep dat  eiseres  het  hypothecair  mandaat  heeft 
misbruikt steunt op de volgende vaststellingen:

- eiseres heeft de verweerders niet geïnformeerd nopens de geplande omzetting van het 
hypothecair mandaat;

- zij heeft hiervoor geen enkele motivering verstrekt;
- zelfs post factum, eens de omzetting aan het licht kwam, kon eiseres geen gegevens 

overleggen  betreffende  de  solvabiliteit  van  de  verweerders  die  de  omzetting  van  de 
volmacht konden wettigen;

-  kredietoverschrijdingen  voordien  door  eiseres  gedoogd  werden  zonder  dat  het 
verleende hypothecair mandaat werd omgezet;

- bij de formele verhoging van de limiet van het kaskrediet reeds vaststond dat deze 
limiet feitelijk reeds was bereikt;

- op het ogenblik dat het hypothecair mandaat werd verleend, de wanbetaling voor de 
twee leningen op afbetaling reeds een feit was, zonder dat hiervan gewag werd gemaakt;

- bedoelde wanbetaling overigens beperkte sommen betrof (ongeveer 450 euro samen) 
in het geheel van de maandelijkse leningslast van de verweerders;

- eiseres vervolgens ruim zeven weken wachtte om tot omzetting over te gaan, zonder 
dat enig nieuw relevant feit zich had voorgedaan.

Op grond van die vaststellingen heeft het hof van beroep wettig kunnen afleiden dat 
eiseres “terdege tekort gekomen is aan haar contractuele verplichting om de kredietover-
eenkomst  te  goeder  trouw uit  te  voeren  en  het  haar  verleende  hypothecair  mandaat 
misbruikt heeft.”

Het onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
5. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest, door op grond van 

de goede  trouw te  bepalen dat  eiseres  de verplichting had verweerders  te  informeren 
nopens de geplande omzetting en de motieven die deze omzetting verantwoorden en op 
grond van de niet-naleving van deze verplichting tot rechtsmisbruik in haren hoofde te 
besluiten, de tussen partijen afgesloten overeenkomst aangevuld heeft met verbintenissen 
die de inhoud van hun overeenkomst in essentie wijzigt,  en aldus de artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek inzake lastgeving, evenals het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis-
bruik verbiedt, geschonden heeft.

6. Op grond van het in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek neergelegde 

verzuim van verweerster tijdig haar vordering in te stellen, niet te wijten is aan een fout van eiseres 
maar wel aan een nalatigheid of “verwarring” van verweerster.
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beginsel  dat  partijen  de  tussen  hen  aangegane  overeenkomst  te  goeder  trouw moeten 
uitvoeren, wordt inderdaad aangenomen dat de rechter naast de door de partijen contrac-
tueel bepaalde verbintenissen, de overeenkomst kan aanvullen met de verbintenissen die 
een redelijk contractant in dezelfde situatie zou naleven, zonder echter op grond van de 
goede  trouw  en  redenen  van  billijkheid  de  inhoud  van  de  overeenkomst  te  mogen 
wijzigen (cfr. Cass., 14 april 1994, A.C., 1994, p. 369).

In  voorliggende  zaak hebben de appelrechters de overeenkomst  niet  aangevuld  met 
enige  verbintenis  die  niet  contractueel  was  voorzien,  doch  hebben  zij  op  grond  van 
hetzelfde beginsel het rechtsmisbruik in hoofde van een contractspartij gesanctioneerd.

Het middel gaat er ten onrechte van uit als zou het bestreden arrest tot rechtsmisbruik in 
hoofde van eiseres hebben besloten louter doordat zij verweerders niet voorafgaandelijk 
hadden ingelicht nopens de geplande omzetting van de volmacht en de motieven ervan 
(cfr. voorziening in cassatie, p. 13 in fine, p. 14 eerste en tweede alinea; Toelichting, p.  
20, nr. 8).

De appelrechters zijn immers tot die bevinding gekomen op grond van nog andere vast-
stellingen (cfr. supra, sub randnr. 4), onder meer het gegeven dat zelfs post factum, eens 
de  omzetting  aan  het  licht  kwam,  geen  gegevens  betreffende  de  solvabiliteit  van  de 
verweerders konden worden aangereikt die het litigieuze initiatief van de bank konden 
wettigen.

Het onderdeel berust zodoende op een verkeerde lezing van het bestreden arrest,  en 
mist zodoende feitelijke grondslag.

7. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat strikt genomen de kredietgever in beginsel 
van de hypothecaire volmacht gebruik kan maken wanneer hij het opportuun acht en dit 
zonder dat hij de lastgever hierover voorafgaandelijk moet inlichten.

Eiseres wijst er in dit verband terecht op dat het in alle omstandigheden weerhouden 
van een aan de vestiging en inschrijving van de hypotheek voorafgaandelijke informatie- 
en verantwoordingsverplichting een uitholling van de zekerheidsfunctie van het hypothe-
cair  mandaat  zou  kunnen  impliceren,  nu  malafide  schuldenaars  na deze kennisgeving 
maatregelen zouden kunnen nemen die de omzetting van het hypothecair mandaat zouden 
kunnen verhinderen of onwerkbaar maken, bijvoorbeeld door het onroerend goed waarop 
de hypothecaire  volmacht  betrekking heeft,  zonder toestemming van de schuldeiser te 
vervreemden.

Zulks belet evenwel niet dat de begunstigde schuldeiser bij haar omzettingsbeslissing 
rechtsmisbruik zou kunnen plegen. 

Een hypothecair mandaat verleent de begunstigde schuldeiser immers slechts een doel-
gebonden bevoegdheid, d.i. een bevoegdheid die slechts kan worden uitgeoefend voor het 
doel waarvoor zij gegeven werd, en geenszins een discretionaire bevoegdheid welke niet 
vatbaar zou zijn voor misbruik (W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 
Algemeen deel,  Standaard Wetenschappelijke  Uitgeverij,  Antwerpen,  1969,  p.  174; A. 
CUYPERS, Commentaar bij artikel 76 Hyp. W., Artikelsgewijze Commentaar Voorrechten 
en Hypotheken, p. 74).

Andere auteurs wijzen er op dat een hypothecair mandaat beantwoordt aan een mandaat 
in  ‘gemeenschappelijk  belang’  nu  de  lastgeving  gekenmerkt  wordt  door  aspecten  die 
zowel de lastgever als de lasthebber tot voordeel strekken, wat ook de appelrechters niet is 
ontgaan  (E.  DIRIX en  R.  DE CORTE,  Zekerheidsrechten,  Kluwer  Rechtswetenschappen, 
Antwerpen, 1999, p. 443).

Bij de beoordeling van de vraag naar rechtsmisbruik moet de rechter met alle omstan-
digheden van de zaak rekening houden. Uit het geheel van de in het arrest opgesomde 
redenen, waaronder de vaststelling dat zelfs post factum, eens de omzetting aan het licht 
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kwam,  geen gegevens  betreffende de solvabiliteit  van de verweerders  konden  worden 
aangereikt  die het initiatief van de bank konden wettigen,  hebben de appelrechters ten 
deze  wettig  tot  rechtsmisbruik  kunnen  besluiten  (cfr.  bespreking  van  het  eerste 
onderdeel).

Het tweede onderdeel kan aldus, hoe dan ook, niet worden aangenomen.
In zoverre het onderdeel er in wezen van uitgaat dat een hypothecair mandaat de begun-

stigde schuldeiser een discretionaire bevoegdheid verleent die niet vatbaar is voor rechts-
misbruik, faalt het bovendien naar recht.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.03.0626.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, eerste en derde lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat een recht niet mag misbruikt worden, dat door artikel 

1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt toegepast;
- de artikelen 1984, 1988, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999 en 2000 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het hoger beroep van de eiseres af en bevestigt dienvolgens 

het eerste vonnis, in zoverre het de vordering ontvangt en deels gegrond verklaart, op de 
volgende gronden:

" 20. De uitvoering van de hypothecaire volmacht gebeurde zonder dat (de verweer-
ders) als lastgevers hierover werden ingelicht.

Ook al wordt in de twee notariële akten waarbij de volmacht wordt gegeven niets gesti-
puleerd nopens de verbintenissen van de volmachthouder, hieruit volgt niet dat hij bij de 
uitvoering van het mandaat willekeurig naar eigen goedvinden kan handelen.

Immers,  met  de  figuur  van  het  hypothecair  mandaat  zelf  wordt  gekozen  voor  een 
formule van lastgeving in 'gemeenschappelijk belang' (cfr. E. Dirix & R. De Corte, Zeker-
heidsrechten, reeks Beginselen Belgisch Privaatrecht, XII, nr. 649, Kluwer, 1999).

De lastgeving wordt gekenmerkt door aspecten die ook de lasthebber zelf tot voordeel 
strekken.

Dit impliceert  dat bij de uitvoering ervan de lasthebber zijn belangen zorgvuldig en 
evenwichtig dient af te wegen tegen deze van de lastgever.

De  mindere  zekerheid  welke  het  hypothecair  mandaat  vormt,  gaat  gepaard  met  de 
verbintenis van de kredietnemers om het onroerend goed waarop de volmacht slaat en 
zelfs een later verkregen onroerend goed niet te vervreemden, te bezwaren of te verhuren 
voor  meer  dan  negen  jaar  of  tegen  een  abnormale  huurprijs,  zonder  voorafgaande 
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toestemming van de bank.
Voor de (verweerders) vormde de hieraan verbonden geringere fiscale registratiekost 

ongetwijfeld een belangrijk voordeel.
Wanneer de bank dan op een gegeven ogenblik oordeelt dat er aanleiding bestaat om 

het mandaat uit te voeren, de hypotheek daadwerkelijk te vestigen en de inschrijving te 
nemen,  blijft  zij  onderworpen  aan het  beginsel  dat  de  kredietovereenkomst  te  goeder 
trouw behoort te worden uitgevoerd.

Dit vereist dat de kredietnemer niet enkel voorafgaandelijk wordt ingelicht nopens de 
geplande omzetting, maar tevens dat tegelijk de motieven worden meegedeeld die verant-
woorden dat niet langer met de volmacht alleen vrede kan worden genomen.

23. In het voorliggend geval heeft (de eiseres) haar contractpartners niet geïnformeerd 
nopens de geplande omzetting,  laat staan dat ze er enige motivering zou hebben voor 
verstrekt.

Immers: kredietoverschrijdingen werden voordien gedoogd zonder dat het op 21 mei 
1992 verleende hypothecaire mandaat werd omgezet, en bij de formele verhoging van de 
limiet van het kaskrediet stond reeds vast dat deze limiet feitelijk reeds was bereikt (cfr. 
beslissing kredietencomité van 8 januari 1993).

Op het ogenblik dat het mandaat werd verleend (17 februari 1993), was de wanbetaling 
voor de twee leningen op afbetaling - overigens beperkte sommen (ongeveer 450 euro 
samen) in het geheel van de maandelijkse leningslast van (de verweerders) - reeds een 
feit,  zonder dat hiervan  gewag werd  gemaakt  en navolgend  wachtte  (de eiseres) ruim 
zeven weken om tot omzetting (9 april 1993) over te gaan, zonder dat enig nieuw relevant 
feit zich had voorgedaan.

24. (De eiseres) is aldus terdege tekort gekomen aan haar contractuele verplichting om 
de kredietovereenkomst te goeder trouw uit te voeren en heeft het haar verleende hypothe-
cair mandaat misbruikt.

De navolgende debitering van de rekening van (de verweerders) gebeurde onterecht.
De  desbetreffend  door  (de  verweerders)  in  hun  brief  van  27  juli  1993  verwoorde 

grieven zijn dan ook terecht.
25.  De  (verweerders)  hebben  deze  gedraging  geprotesteerd  en  aangemaand  om de 

kosten verbonden aan de omzetting van het hypothecair mandaat terug te crediteren op 
hun rekening.

(De eiseres) is hier niet op ingegaan en is op haar standpunt gebleven dat haar niets kon 
worden verweten.

Er moet worden aangenomen dat de tekortkoming van (de eiseres) de vertrouwensre-
latie dermate heeft bezwaard dat naar rede van de (verweerders) niet meer kon worden 
verwacht dat zij hun bankrelatie nog langer in stand hielden.

26. Met de vervroegde terugbetaling van de uitstaande kredieten hebben de (verweer-
ders) gebruik gemaakt van een contractueel recht.

De omstandigheden waarin zulks gebeurde zijn evenwel uitsluitend toerekenbaar aan 
de bank als gevolg van haar contractuele fout.

Voor de bank zijn dan ook de voorwaarden niet voorhanden waarin zij gerechtigd is op 
de bedongen wederbeleggingsvergoeding.

27. Uit het bovenstaande volgt dat de (verweerders) gerechtigd zijn op de terugbetaling 
van de sommen waardoor zij onterecht werden gedebiteerd en die in oorzakelijk verband 
staan met de door (de eiseres) begane fout.

Het  betreft  de  kosten  verbonden  aan  de  omzetting  van  de  hypothecaire  volmacht, 
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1.955,88 euro, deze van de doorhaling en handlichting van de inschrijving, 818,05 euro, 
en van de wederbeleggingsvergoeding die 3.096,81 euro bedraagt.

28. De administratieve kosten en de morele kommer in verband met deze tekortkoming 
lopen samen met deze ondergaan in verband met de twee leningen op afbetaling.

Deze vergoedbare schadepost kan eveneens worden begroot op 750 euro, te vermeer-
deren met de vergoedende rente".

Grieven
Eerste onderdeel
Uit artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de wettelijk 

aangegane  overeenkomst  partijen  tot  wet  strekt,  volgt  dat  de  overeenkomst  niet  kan 
worden herroepen dan met de wederzijdse toestemming van partijen of op gronden door 
de wet erkend.

Overeenkomsten moeten krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
te goeder trouw en zonder misbruik van recht worden uitgevoerd.

Misbruik van een contractueel recht bestaat  in de uitoefening van een recht op een 
wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dit recht 
door een normaal voorzichtige persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer:
- een recht wordt uitgeoefend met het uitsluitend oogmerk een ander te schaden,
- een recht wordt uitgeoefend zonder enig nut voor de titularis van het recht,
- een recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor de titularis kan worden uitgeoe-

fend, maar de titularis die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander,
-  een  wanverhouding  bestaat  tussen  het  voordeel  dat  de  rechtsuitoefening  van  de 

rechtstitularis biedt en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berokkend.
De rechter kan niet besluiten tot het misbruik van een contractueel recht zonder het 

aanwezig zijn van één van deze kenmerken vast te stellen.
De rechter kan daarenboven enkel bij een manifest of evident onaanvaardbare rechtsuit-

oefening het misbruik van een contractueel recht weerhouden.
In casu stelt het bestreden arrest vast dat de eiseres de verweerders niet heeft geïnfor-

meerd nopens de geplande omzetting en hiertoe geen enkele motivering verstrekt noch 
zelfs post factum kan verstrekken nu kredietoverschrijdingen voordien gedoogd werden, 
de sommen beperkt waren in het geheel van de maandelijkse leningslast  en de eiseres 
zeven weken heeft gewacht om tot omzetting over te gaan.

Het bestreden arrest stelt evenwel geenszins vast dat de eiseres haar rechten heeft uitge-
oefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaan van de normale uitoefening 
van dit recht door een normaal  voorzichtige persoon,  geplaatst  in dezelfde omstandig-
heden.

Het bestreden arrest  heeft  dan ook in casu niet  wettig  kunnen oordelen dat eiseres, 
doordat  zij  de  verweerders  niet  voorafgaandelijk  heeft  ingelicht  nopens  de  geplande 
omzetting van de volmacht en de motieven ervan, de kredietovereenkomst niet te goeder 
trouw heeft  uitgevoerd  en het  haar  verleende hypothecair  mandaat  heeft  misbruikt  en 
derhalve een contractuele fout heeft  begaan als gevolg waarvan zij gehouden is tot de 
terugbetaling van de kosten verbonden aan de omzetting van de hypothecaire volmacht, 
1.955,88  euro,  van  de kosten  van  de  doorhaling  en  handlichting van  de inschrijving, 
818,05 euro, van de wederbeleggingsvergoeding ten belope van 3.096,81 euro en van de 
administratieve kosten begroot op 750,00 euro.

Door  aldus  te  oordelen  heeft  het  bestreden  arrest  artikel  1134,  derde  lid,  van  het 
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Burgerlijk  Wetboek  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  rechtsmisbruik  verbiedt 
geschonden.

Tweede onderdeel
Op grond van het beginsel vervat in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 

volgens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw en zonder misbruik van recht moeten 
worden uitgevoerd, kan de rechter, naast de door de partijen contractueel bepaalde verbin-
tenissen  en  wettelijke  voorgeschreven  verplichtingen,  aanvullende  verplichtingen 
opleggen en kan de rechter ingrijpen wanneer een partij misbruik maakt van de rechten 
die de overeenkomst haar toekent.

De rechter mag echter op grond van de goede trouw en redenen van billijkheid de 
inhoud van een overeenkomst niet op zodanige wijze wijzigen, dat de aard van de over-
eenkomst wordt gedenatureerd.

Een hypothecair mandaat is een in authentieke vorm verleden lastgevingsovereenkomst 
waarbij,  tot  waarborg  van  een  hoofdverbintenis,  de  schuldenaar  een  derde  de  macht 
verleent om in zijn naam op één of meerdere welbepaalde goederen een hypotheek te 
vestigen wanneer de schuldeiser erom zal verzoeken.

De  hypothecaire  volmacht  komt  er  op  neer  dat  de  schuldenaar  zijn  toestemming 
verleent tot de vestiging van een hypotheek op het betrokken onroerend goed, maar dat 
aan de  schuldeiser  de keuze  wordt  gelaten  om de hypotheek  al  dan niet  tot  stand  te 
brengen.

Het hypothecair mandaat veronderstelt zodoende dat in plaats van onmiddellijk over te 
gaan  tot  de  vestiging  van  de  hypotheek,  de  schuldenaar  aan  de schuldeiser  het  recht 
verleent om hiertoe ten alle tijde over te gaan wanneer hij het noodzakelijk acht, en dit, nu 
de schuldenaar reeds zijn toestemming tot de hypotheekvestiging heeft verleend, zonder 
dat hij eerst nog de toestemming van de schuldenaar moet bekomen, noch hem hierover 
voorafgaandelijk  moet  informeren  of  hem  voorafgaandelijk  verantwoording  moet 
verschaffen,  behoudens indien de volmacht  nader  de voorwaarden bepaalt  waarin  kan 
worden overgegaan tot uitoefening van de hypothecaire volmacht.

De schuldeiser moet zich enkel tot de volmachthouder moeten richten om de hypotheek 
te vestigen en te laten inschrijven.

In casu stelt het bestreden arrest vast dat in de twee notariële akten waarbij de volmacht 
werd gegeven niets gestipuleerd is nopens de verbintenissen van de volmachthouder, maar 
is het van oordeel dat eiseres, op grond van het beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw  moeten  worden  uitgevoerd,  de  verplichting  had  de  verweerders  te  informeren 
nopens haar intentie om de hypothecaire volmacht om te zetten en de motieven die deze 
omzetting verantwoorden.

Deze door het arrest weerhouden voorafgaandelijke  informatie- en verantwoordings-
plicht, die noch door partijen is bedongen, noch voortvloeit uit de wettelijke bepalingen 
inzake de lastgeving, gaat in tegen de essentie van de hypothecaire volmacht, die er juist 
in bestaat tegemoet te komen aan het belang dat de schuldenaar heeft om de hypotheek 
niet onmiddellijk te vestigen, maar toch aan de schuldeiser voldoende garanties te bieden 
door hem de mogelijkheid te geven de hypotheek te vestigen, zonder voorafgaandelijke 
verwittiging en verantwoording.

Het bestreden arrest heeft  derhalve, naast de contractueel overeengekomen verbinte-
nissen en de verbintenissen die krachtens de wet op de lasthebber rusten, op grond van de 
goede trouw bijkomende verbintenissen opgelegd aan de eiseres, die tot gevolg hebben 
dat afbreuk wordt gedaan aan de zekerheidsfunctie en aan de essentie van de tussen de 
tussen partijen overeengekomen hypothecaire volmacht.

Door op grond van de goede trouw te bepalen dat eiseres de verplichting had verweer-
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ders  te  informeren nopens de geplande omzetting en de motieven  die deze omzetting 
verantwoorden en op grond van de niet-naleving van deze verplichting tot rechtsmisbruik 
in hoofde van de eiseres te besluiten, heeft het bestreden arrest derhalve de tussen partijen 
afgesloten overeenkomst aangevuld met verbintenissen die de inhoud van hun overeen-
komst in essentie wijzigt  (en aldus de hieronder vermelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek inzake lastgeving geschonden).

Het bestreden arrest  heeft  dan ook in casu niet  wettig  kunnen oordelen dat eiseres, 
doordat  zij  de  verweerders  niet  voorafgaandelijk  heeft  ingelicht  nopens  de  geplande 
omzetting van de volmacht en de motieven ervan, de kredietovereenkomst niet te goeder 
trouw heeft  uitgevoerd  en het  haar  verleende hypothecair  mandaat  heeft  misbruikt  en 
derhalve een contractuele fout heeft  begaan als gevolg waarvan zij gehouden is tot de 
terugbetaling van de kosten verbonden aan de omzetting van de hypothecaire volmacht, 
1.955,88  euro,  van  de kosten  van  de  doorhaling  en  handlichting van  de inschrijving, 
818,05 euro, van de wederbeleggingsvergoeding ten belope van 3.096,81 euro en van de 
administratieve kosten begroot op 750,00 euro.

Door aldus te oordelen heeft het bestreden arrest de artikelen 1134, eerste en derde lid, 
1984, 1988, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999 en 2000 van het Burgerlijk Wetboek evenals 
het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten de over-

eenkomsten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht. De rechter vermag de 
overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen van te bepalen in 
het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op 
grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen die 
onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst.

2. De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onher-
roepelijke volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroe-
rende goederen een hypotheek te vestigen,  kan zelf bepalen wanneer hij deze 
hypothecaire  volmacht wenst  uit  te oefenen,  zonder dat  hierbij afbreuk wordt 
gedaan  aan de  mogelijkheid voor  de rechter  om achteraf  na te  gaan  of  deze 
uitvoering beantwoordt aan de contractuele voorwaarden en of zij geen misbruik 
van recht oplevert.

3. Wanneer de overeenkomst hierover niets bepaalt, kan de uitoefening ervan 
niet onderworpen worden aan een voorafgaande kennisgeving aan de lastgever 
van het voornemen de hypotheek te vestigen. 

4. Het arrest oordeelt dat de uitvoering van de hypothecaire volmacht "onder-
worpen  (blijft)  aan  het  beginsel  dat  de  kredietovereenkomst  te  goeder  trouw 
behoort  te worden uitgevoerd" en dat hieruit voortvloeit dat "de kredietnemer 
niet  enkel  voorafgaandelijk  (wordt)  ingelicht  nopens  de  geplande  omzetting, 
maar tevens dat tegelijk de motieven worden meegedeeld die verantwoorden dat 
niet langer met de volmacht alleen vrede kan worden genomen".

5. Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 1134, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek.

6. Het onderdeel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Andersluidende conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 171

1° KAMER - 23 maart 2006

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - BEDING - 
NIETIGVERKLARING DOOR DE RECHTER - INDEPLAATSSTELLING VAN EEN BEDING - BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTER

Als de rechter de volstrekte nietigheid van een beding van een overeenkomst vaststelt,  
mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de wilsovereenstemming van 
de partijen. (Artt. 1131, 1134 en 1135, B.W.)

(VLAAMS GEWEST T. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0335.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 57, §2, van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaat-

regelen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond was, onder meer op 

basis van de volgende overwegingen:
"De aannemers steunen zich in hoofdorde op de strijdigheid van de prijsherzieningsfor-
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mule met art. 57, §2, Herstelwet dat luidt als volgt:
'De contracten mogen slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze 

toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pct. van de eindprijs en voor zover ze 
verwijzen  naar  parameters  die  de  reële  kosten  vertegenwoordigen;  ieder  parameter  is 
alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die (hij) 
vertegenwoordigt'.

Aldus (1) kan maximum 80 pct. van de eindprijs afhankelijk gesteld worden van een 
herzieningsformule; (2) mag deze herziening slechts betrekking hebben op parameters die 
de werkelijke kosten van de overeenkomst vertegenwoordigen en (3) mag elke parameter 
slechts toepasselijk zijn op dat deel van de prijs dat overeenstemt met de kosten die hij 
vertegenwoordigt. Hieruit volgt dat wanneer de waarde van een of meerdere parameters in 
een prijsbeding beduidend afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die een of meer 
parameters vertegenwoordigen in de bij de overeenkomst bepaalde prijs, het prijsherzie-
ningsbeding nietig is. De prijsherzieningsformule zoals voorzien in art. 3 van de Wet van 
14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten dient derhalve aan deze voorwaarden te voldoen.

Te dezen blijkt dat de waarde van de parameter gasoil in het litigieuze herzieningsbe-
ding beduidend afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die deze parameter verte-
genwoordigt in de overeengekomen prijs. De waarde van deze parameter in het beding 
bedraagt 30 pct. voor de eerste fase van de werken en slechts 10 pct. voor de tweede fase 
ervan, terwijl nergens wordt beweerd, laat staan wordt aangetoond, dat aannemingen voor 
de  beide  fasen  zodanig  verschilden  van  aard  dat  het  aandeel  van  de  dieselolie  in  de 
kostenstructuur van de beide fasen in belangrijke mate verschilde.

Reeds op 24 april 1987 schreven de aannemers dat de herzieningscoëfficient van de 
dieselolie in de formule een te grote weging had gekregen en de spectaculaire daling van 
de prijs van deze brandstof de kostprijs van de aanneming zeer nadelig beinvloedde. Bij 
brief van 13 april 1988 kwamen zij daarop terug en wezen zij erop dat volgens art. 57 van 
de Herstelwet de prijsformule een weerspiegeling moest zijn van de reële kosten van de 
werken.

Op 7 februari 1989 stelden de aannemers voor om de factor gasolie in de formule te 
herleiden tot 5 pct.. Het bestuur liet op 11 april 1989 weten dat zij haar afwijzende stand-
punt handhaafde maar niettemin bereid was de vraag van de aannemers te onderzoeken in 
het licht van de ministeriële omzendbrief van 25 februari 1988 en het vroeg de aannemers, 
na voltooiing van de werken de berekeningen en verantwoordingsstukken voor te leggen 
die vereist waren volgens de punten 4 en 5 van de omzendbrief. Dit leidde echter niet tot 
enig resultaat.

De  prijsherzieningsformule  voldoet  niet  aan art.  57,  §2,  Herstelwet,  en  is  derhalve 
nietig.

De vaststelling dat een beding nietig is schendt het beginsel van de bindende kracht van 
overeenkomsten niet (art. 6 B.W.). Deze nietigheid steunt niet op de vaststelling dat de 
prijs zou herzien worden op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen (zoals het 
eiser voorhoudt), maar omdat de herzieningsformule niet voldoet aan de vereisten zoals 
hierboven weergegeven.

(De eiser) voert vruchteloos aan dat de aannemers bij de inschrijving hadden moeten 
melden dat zij in de onmogelijkheid waren om een prijs op te geven (art. 20, §4, K.B. 
22.4.1977). Bij het indienen van de inschrijving was er geen onmogelijkheid om een prijs 
op te geven, en alle inschrijvers hebben een offerte gedaan. Enkel één parameter van het 
door de overheid voorgeschreven  prijsherzieningsbeding bleek niet  aangepast  (zie ook 
hierna).

De vaststelling van de nietigheid van de formule tast evenmin de gelijke behandeling 



Nr. 171 - 23.3.06 HOF VAN CASSATIE 699 

van de inschrijvers aan, omdat elke inschrijver zich op het ogenblik in eenzelfde positie 
bevond en overigens zijn inschrijving deed op een bestek dat deze formule voorschreef 
M.a.w. op de vergelijking van de inschrijvers had de samenstelling van de formule geen 
enkele invloed. Het belang van de onjuiste weging van de parameter bleek zich pas na de 
inschrijvingen  te openbaren toen de eenheidsprijzen van olieproducten onvoorspelbaar 
scherp  daalden,  en  dit  zou  elke  andere  inschrijver,  die  de  opdracht  was  gegund,  in 
dezelfde mate getroffen hebben, en voor deze het recht hebben doen ontstaan de nietig-
heid ervan in te roepen. Er is geen kwade trouw van de aannemers bewezen: zij schreven 
in op een bestek waarin de formule door het bestuur was voorgeschreven, en konden niet 
voorzien dat de effecten ervan in een dergelijke mate de uiteindelijke prijs zouden beïn-
vloeden.

(De eiser) stelt dat art. 57 Herstelwet slechts in een nietigheidssanctie voorziet 'voor een 
contractuele herzieningsformule waarvan de vaste term niet minstens 20 pct.  bedraagt'. 
Hierboven werd evenwel vastgesteld dat de geldigheid van het beding afhankelijk is van 
niet één maar drie voorwaarden.

Het wordt niet betwist dat voor de tweede fase van de werken tussen de partijen een 
nieuwe formule werd overeengekomen waarbij de relatieve waarde van de gasolie op 10 
pct.  werd  gewogen.  De  aannemers  vragen  dat  deze  formule  in  de  plaats  zou  gesteld 
worden van de nietige clausule. (De eiser) voert geen enkel feitelijk gegeven aan waaruit 
zou moeten blijken dat het aandeel van de dieselolie in de kostenstructuur van de beide 
fasen verschillend was, en de toenmalige bevoegde overheid aanvaardde dat deze voor de 
tweede fase 10 pct. bedroeg. (De eiser) heeft nooit enige andere weging voorgesteld of 
zelf vooropgesteld. De herberekening op basis van een relatief aandeel van 10 pct. van de 
brandstof in de prijs moet dan ook in de plaats gesteld worden van de nietige formule. 
(Eiser) betwist deze herberekening op zich niet".

Grieven
Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken diegene die ze hebben aange-

gaan tot wet.
Ze kunnen niet worden herroepen dan met wederzijdse toestemming van partijen of op 

gronden door de wet erkend (artikel 1134, 1 en 2, B.W.).
Overeenkomsten moeten weliswaar te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik worden 

uitgevoerd  (artikel  1134,  3,  B.W.),  doch de rechter  vermag niet,  op grond van goede 
trouw en redenen van billijkheid, de inhoud van een overeenkomst te wijzigen.

Het arrest spreekt de nietigheid van de litigieuze contractuele clausule (uit) (artikel 57, 
§2, van de Herstelwet). Deze kan bijgevolg geen toepassing vinden (artikelen 6 en 1131 
B.W.).

De  nietigheidssanctie  kan  evenmin  als  redenen  van  goede  trouw of  billijkheid  tot 
gevolg hebben dat de rechter in plaats van partijen een ander, contractueel prijsherzie-
ningsbeding zou bepalen.

Het bestreden arrest kon dan ook niet, na de litigieuze contractuele herzieningsclausule 
nietig te hebben verklaard, oordelen dat door de aannemer terecht een andere formule in 
de plaats zou gesteld worden van de nietige formule.

Het arrest vervangt in strijd met alle in het middel ingeroepen bepalingen, de overeen-
komst en de nietige clausule door een andere, nu de rechter de mogelijkheid niet heeft een 
overeenkomst tussen partijen te wijzigen (schending van de artikelen 6, 1131, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek en het principe van de overeenkomstwet (Pacta sunt 
servanda)).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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1. Als de rechter  de volstrekte nietigheid van een beding van een overeen-
komst vaststelt mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de 
wilsovereenstemming van de partijen.

2. De appelrechters stellen vast, zonder hiervoor te worden bekritiseerd, dat 
het herzieningsbeding volstrekt nietig is.

3. De appelrechters stellen voorts vast dat:
-  de  eiser  aan  de  verweersters  een  openbare  aanbesteding  gunde  voor  de 

verbredingswerken van een deel van het Albertkanaal en dit in twee fasen;
-  voor de eerste  fase in  het  bestek een prijsherzieningsformule  werd  opge-

nomen, waarbij de relatieve belangrijkheid van de prijs van de dieselolie in de 
eindafrekening werd bepaald op 30 pct.;

- de verweersters aanvoeren dat de voor de eerste fase opgenomen prijsherzie-
ningsformule  nietig  is  omdat  de  relatieve  belangrijkheid  van de  prijs  van  de 
dieselolie in de eindafrekening veel te hoog werd ingeschat, wat voor hen zeer 
nadelig is gelet op de spectaculaire daling van de prijs van de dieselolie;

- de verweersters vragen de voor de tweede fase opgenomen formule ook voor 
de eerste fase te doen gelden.

De appelrechters oordelen vervolgens dat "het niet (wordt) betwist dat voor de 
tweede fase van de werken tussen de partijen een nieuwe formule werd overeen-
gekomen waarbij de relatieve waarde van de gasolie op 10 pct. werd gewogen", 
dat "(de verweersters) vragen dat deze formule in de plaats zou gesteld worden 
van de nietige clausule", dat "(de eiser) geen enkel feitelijk gegeven aan(voert) 
waaruit zou moeten blijken dat het aandeel van de dieselolie in de kostenstruc-
tuur van de beide fasen verschillend was, en de toenmalige bevoegde overheid 
aanvaardde dat deze voor de tweede fase 10 pct. bedroeg", dat "(de eiser) nooit 
enige andere weging (heeft) voorgesteld of zelfs vooropgesteld", "dat de herbere-
kening op basis van een relatief aandeel van 10 pct. van de brandstof in de prijs 
dan ook in de plaats gesteld (moet) worden van de nietige formule" en dat "(de 
eiser) deze herberekening op zich niet (betwist)".

De appelrechters beslissen aldus, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat 
de voor de eerste fase opgenomen prijsherzieningsformule nietig is en stellen de 
voor de tweede fase overeengekomen formule in de plaats.

4. De appelrechters schenden zodoende de artikelen 6, 1131 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek.

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
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23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 172

1° KAMER - 23 maart 2006

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
NIET-NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING - ONTBINDING DOOR DE RECHTER - REGULARISATIE VAN 
DE TOESTAND - HOGER BEROEP - GEVOLG

De  bepaling  krachtens  welke  de  rechtbank  de  ontbinding  kan  uitspreken  van  een 
venootschap  wegens  niet  neerlegging  van  haar  jaarrekening  gedurende  drie 
opeenvolgende boekjaren, tenzij  een regularisatie  mogelijk is en plaatsvindt vooraleer 
uitspraak wordt gedaan, stelt niet als voorwaarde dat deze regularisatie dient plaats te  
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit vonnis 
hoger beroep wordt ingesteld. (Art. 182, §1, Wetboek van vennootschappen)

(HAKO nv e.a. T. PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0428.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 5 februari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1042, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd door de wet 

van 7 mei 1999;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdedi-

ging.
Aangevochten beslissingen
De eisers komen op tegen de bestreden beslissing in zoverre hun hoger beroep - dat 

werd ingesteld tegen het vonnis van 23 september 2003 van de 22ste kamer van de Recht-
bank van Koophandel te Antwerpen, waarbij op verzoek van de procureur des Konings de 
ontbinding werd uitgesproken van de eiseres bij toepassing van artikel 182, §1, van het 
Wetboek  van  Vennootschappen  -  daarin  ongegrond  wordt  verklaard.  De  appelrechter 
baseert zich daarbij op de volgende overwegingen:

"De ontbinding der vennootschap werd uitgesproken omwille van het verzuim gedu-
rende  drie  opeenvolgende  boekjaren  (2000,  2001  en  2002)  de  jaarrekeningen  neer  te 
leggen zoals voorzien in artikel 182 W. Venn.
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(De eisers) leggen uit dat dit in gebreke blijven te wijten is aan het overlijden van de 
boekhouder  in begin 2002 doch er inmiddels een nieuwe boekhouder werd aangesteld 
teneinde deze jaarrekeningen op te stellen.

Uit de stukken blijkt dat de jaarrekeningen 2000, 2001 en 2002 thans werden neerge-
legd bij de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig artikel 182 W. Venn. moet regularisatie geschieden alvorens uitspraak 
wordt gedaan over de grond van de zaak.

Geen regularisatietermijn werd voor de eerste rechter gevraagd en er werd ten gronde 
uitspraak gedaan.

Latere regularisatie kan de ontbinding niet ongedaan maken.
Het hoger beroep van (de eiseres) is ongegrond" (p. 4 van het bestreden vonnis).
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen kan de recht-

bank op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding 
uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft 
voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de arti-
kelen 98 en 100, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt voor-
aleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak.

Te dezen staat vast dat de eiseres aanvankelijk naliet tijdig de jaarrekeningen neer te 
leggen m.b.t. de boekjaren 2000, 2001 en 2002, waarop zij door het openbaar ministerie 
werd gedagvaard in ontbinding voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, die bij 
vonnis  van  23  september  2003  haar  ontbinding  uitsprak  en  de  eiser  als  vereffenaar 
aanstelde.

Evenwel  werd  noch door  één van  de partijen noch door het  hof van  beroep in  het 
bestreden arrest betwist dat de eisers tijdig en op ontvankelijke wijze hoger beroep aante-
kenden  tegen  dit  vonnis,  terwijl  eveneens  vaststaat  dat  de  jaarrekeningen  van  eerste 
eiseres over de boekjaren 2000, 2001 en 2002 werden neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. De appelrechter bevestigt overigens uitdrukkelijk dat "(u)it de stukken blijkt 
dat de jaarrekeningen 2000, 2001 en 2002 thans werden neergelegd bij de Nationale Bank 
van België".

Te dezen kan noch uit de omstandigheid dat de jaarrekeningen nog niet waren neerge-
legd  vóór  de  behandeling  en  de  uitspraak  van  de  zaak  in  eerste  aanleg,  noch  uit  de 
omstandigheid dat er voor de eerste rechter geen "regularisatietermijn" werd gevraagd, 
wettig  worden  afgeleid dat een regularisatie  van de desbetreffende  toestand tijdens de 
procedure in hoger beroep geen beletsel  meer  zou vormen voor  de ontbinding van de 
vennootschap bij toepassing van artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen. 
De in deze laatste bepaling bedoelde "uitspraak over de grond van de zaak" heeft in voor-
komend geval immers ook betrekking op de behandeling van de zaak in hoger beroep, 
waarbij te dezen niet werd betwist dat de bewuste jaarrekeningen werden neergelegd vóór 
de behandeling van de zaak voor het hof van beroep.

Bovendien impliceert ook het recht om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis 
bij  toepassing van  artikel  1050 van  het Gerechtelijk Wetboek en de daarmee  gepaard 
gaande  devolutieve  werking  van  dit  hoger  beroep  overeenkomstig  artikel  1068  van 
datzelfde wetboek, - bij gebreke aan afwijkende andersluidende wetsbepalingen - dat de 
zaak volledig voor de appelrechter kan en in voorkomend geval moet worden behandeld. 
De mogelijkheid voor de rechter om bij toepassing van artikel 182, §1, van het Wetboek 
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van Vennootschappen de ontbinding uit te spreken van een vennootschap die gedurende 
drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening 
neer te leggen "tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt voor-
aleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak", impliceert dan ook dat de appel-
rechter de ontbinding van de vennootschap niet vermag uit te spreken of in voorkomend 
geval de door de eerste rechter uitgesproken ontbinding teniet dient te doen, wanneer de 
toestand vóór de behandeling ten gronde voor de appèlinstantie werd geregulariseerd.

Het hof van beroep merkt te dezen dan ook niet wettig op dat "(l)atere regularisatie (...) 
de ontbinding niet ongedaan (kan) maken", nu vaststaat dat de regularisatie is geschied 
vooraleer in hoger beroep ten gronde uitspraak werd gedaan over de zaak.

De beslissing waarbij de hogere beroepen van de eisers ongegrond werden verklaard en 
de door de eerste rechter bevolen ontbinding dienvolgens werd bevestigd, is dan ook niet 
naar recht verantwoord,  nu aldus de ontbinding van  eerste  eiseres wordt  uitgesproken 
hoewel vaststaat dat de toestand m.b.t. de neerlegging van de jaarrekeningen werd geregu-
lariseerd vóór de behandeling van de zaak voor het hof van beroep (schending van artikel 
182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd door de wet van 7 mei 
1999), en nu het hof van beroep voorts, niettegenstaande de onbeperkte hogere beroepen 
van de eisers, tevens nalaat om in hoger beroep kennis te nemen van de volledige zaak 
(schending van de artikelen 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel  182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen,  kan de 

rechtbank, op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie, 
de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende  drie opeenvol-
gende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer 
te leggen overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van hetzelfde wetboek, tenzij 
een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vooraleer uitspraak 
wordt gedaan over de grond van de zaak.

2. Deze bepaling stelt niet als voorwaarde dat de regularisatie dient plaats te 
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit 
vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

3. Het arrest  stelt  vast dat de "ontbinding van de vennootschap werd uitge-
sproken door de eerste rechter wegens verzuim gedurende drie opeenvolgende 
boekjaren (2000, 2001 en 2002) de jaarrekeningen neer te leggen" en dat "uit de 
stukken blijkt dat deze jaarrekeningen thans werden neergelegd bij de Nationale 
Bank van België" en oordeelt vervolgens, om reden dat "geen regularisatieter-
mijn  voor  de  eerste  rechter  werd  gevraagd  en  er  ten  gronde  uitspraak  werd 
gedaan",  dat  een  "latere  regularisatie  de  ontbinding  niet  meer  ongedaan  kan 
maken".

Het verklaart dienvolgens het hoger beroep van de eisers tegen het vonnis van 
de eerste rechter,  waarbij de ontbinding van de NV werd uitgesproken, onge-
grond.

4. Door aldus te oordelen, voegt het bestreden arrest aan artikel 182, §1, van 
het Wetboek van Vennootschappen een voorwaarde toe die de wet niet bevat.

5. Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over het 

hoger beroep ingesteld door Koster en de daaraan verbonden kosten.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk 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 Gent.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 173

1° KAMER - 24 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN 
VERDEDIGING - VOORWAARDEN

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - VOORWAARDEN

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

1º,  2°,  3° en 4° De rechter  miskent  noch het  beschikkingsbeginsel  noch het  recht  van 
verdediging wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en 
daarbij  steunt  op  feiten  die  de  partijen  regelmatig  aan  zijn  beoordeling  hebben 
voorgelegd  en  door  hen  besproken  konden  worden1.(Art.  1138,  2°,  Ger.W.; 
Beschikkingsbeginsel; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(C. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0360.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 11 januari  2005 gewezen 

1 Zie Cass., 14 sept. 2001, A.R. C.99.0195.F, nr 463; 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr 718; 11 
maart 2002, A.R. C.01.0308.F, nr 172; 14 april 2005, A.R. C.03.0148.F, nr 225.
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door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
-  algemeen  rechtsbeginsel  krachtens  hetwelk  de  rechter  in  burgerlijke  zaken  geen 

geschil mag opwerpen waarvan de partijen het bestaan in conclusie hebben uitgesloten, 
beschikkingsbeginsel genoemd.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, zulks 

om de onderstaande redenen:
"dat  het  voldoende  is  eraan  te  herinneren  dat  er  zich  op  11  december  1992,  rond 

21.50u, een ongeval voordeed in Dour, avenue Harmegnies, waarbij B. B. om het leven 
kwam; 

dat laatstgenoemde een Mitsubishi jeep bestuurde die de rijweg verliet, op de zijberm 
terechtkwam en uiteindelijk tegen een container op poten aanreed.

(...)
dat  [eiseres]  dient  te  bewijzen  dat  de  [verweerders]  een fout  hebben begaan die  in 

oorzakelijk verband staat met de schade waarvoor zij vergoeding vordert;
dat [eiseres] staande houdt dat de silo op de grasberm stond en dat een dergelijke plaat-

sing, die niet door de gemeente is toegestaan, een fout oplevert;
dat de [verweerders] betwisten dat de silo op een gedeelte van de openbare weg stond;
dat het  strafdossier,  dat  werd  geopend na het ongeval  en nadien werd geseponeerd, 

onder de rubriek 'Vaststellingen' vermeldt dat 'bij het ongeval een bestelwagen Mitsubishi 
jeep betrokken is en een vast obstakel dat buiten de rijweg is gelegen, namelijk een silo 
voor droge mortel. Wij merken op dat de rechterberm, die met gras is bezaaid, banden-
sporen vertoont die afkomstig zijn van de bestelwagen. We zien ook dat er houten balken 
liggen waarop de silo stond. Die balken liggen volledig buiten de rijweg op ongeveer 7 
meter van een verlichtingspaal die perfect functioneert';

dat  het  onder  de rubriek  'feitenrelaas'  preciseert  dat  'de  Mitsubishi  jeep  (B.)  op de 
avenue H. Harmegnies in Dour rijdt in de richting van het centrum. In een recht stuk weg 
begint de bestelwagen van rechts naar links te slingeren. Daarna belandt hij op de rechter-
grasberm, blijft daar ongeveer negentien meter voortrijden en belandt ten slotte frontaal 
tegen een mortiersilo die op de berm staat en op een bouwplaats wordt gebruikt. Door de 
botsing maken de silo en de bestelwagen een kwartdraai naar rechts. De silo valt om op de 
bestelwagen  waardoor  deze  volledig  wordt  verpletterd  en  de  bestuurder  klem  raakt. 
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Wanneer de getuigen enkele seconden daarna opdagen, geeft hij al geen teken van leven 
meer';

dat de rubriek 'signalisatie' gewag maakt van 'een geel knipperlicht op de silo buiten de 
rijweg';

dat verweerder in zijn verhoor door de verbalisanten verklaard heeft 'Ik verzeker dat de 
silo buiten de rijweg stond';

dat de verbalisanten een schets hebben gemaakt waarop de vier poten van de silo alle-
maal buiten de grasstrook staan en ook buiten de strook met aarde die wat verder in de 
richting van de privé-terreinen ligt;

dat, als men enkel op die schets afgaat, daaruit kan afleiden dat de silo niet op de gras-
berm stond, zelfs niet gedeeltelijk;

dat zulks evenwel wordt tegengesproken door sommige van de voornoemde vermel-
dingen van het strafdossier;

dat  er  toentertijd  jammer  genoeg  geen  bijkomende  onderzoeksverrichtingen  zijn 
gebeurd om alle twijfel  weg te nemen over  de precieze plaats van de silo voordat  de 
bestelwagen ertegen aanreed;

dat [eiseres]weliswaar foto's overlegt die door een plaatselijke krant, 'La Province', zijn 
genomen, maar dat ze de twijfel over de plaats van de silo niet wegnemen;

dat erop dient gewezen dat de foto's genomen zijn toen de hulpdiensten al ter plaatse 
waren en dat bepaalde zaken al verplaatst konden zijn (...); 

dat de stukken die in het debat zijn gebracht een twijfel laten bestaan over de plaats van 
de silo, zodat de aan de [verweerders] aangewreven fout niet naar genoegen van recht is 
bewezen (...);

dat het trouwens niet bewezen is dat de silo onvoldoende stabiel was;
dat de val van de silo uiteraard geen bewijs is van een dergelijk gebrek aan stabiliteit, 

aangezien de bestelwagen krachtig ertegen was aangereden;
dat evenmin bewezen is dat de [verweerders] nagelaten zouden hebben gebruikelijke 

voorzorgsmaatregelen te treffen bij het plaatsen van de silo;
dat uit de bovenstaande overwegingen volgt dat er aan de zijde van de [verweerders] 

geen enkele fout voldoende is bewezen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest brengt nieuwe gegevens in het debat die door de partijen niet zijn 

aangevoerd.
Ten eerste, terwijl de verweerders twijfels uitten omtrent de plaatsing van de silo op de 

grasberm, en zij - ten onrechte - aanvoerden dat de grasberm geen deel uitmaakte van 
openbare weg, hebben zij nooit betwist dat de silo tenminste op een ander gedeelte van de 
berm was geplaatst,  namelijk op de strook aarde naast  de grasstrook.  De verweerders 
hebben nooit aangevoerd dat hij verder stond dan de berm, op privé-terrein.

Ten tweede heeft  geen enkele partij aangevoerd dat het mogelijk was "dat  bepaalde 
zaken al verplaatst konden zijn (...)", zoals het hof van beroep heeft gezegd.

Door de mogelijkheid te opperen dat de poten van de silo volledig buiten de berm (zie 
eerste onderdeel) stonden en door te wijzen op een mogelijke verplaatsing van de silo 
en/of van andere bestanddelen ervan na het ongeval en vóór de komst van de hulpdiensten 
of  de  journalisten,  heeft  het  hof  van  beroep  dus  twee  nieuwe  gegevens  in  het  debat 
gebracht. Zodoende hebben de appèlrechters, onwettig, hun beslissing gegrond op feite-
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lijke gegevens die geen enkele partij had aangevoerd (schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot  bescherming  van  de  rechten van  de mens  en de fundamentele  vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
miskenning  van  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  verdediging,  schending van 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het beschikkingsbe-
ginsel).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
De  rechter  miskent  het  beschikkingsbeginsel  niet  wanneer  hij  de  door  de 

partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt op feiten die 
regelmatig aan zijn beoordeling zijn voorgelegd.

Om te beoordelen of de silo, zoals eiser staande houdt, op een gedeelte van de 
openbare weg stond, wijst het arrest met name erop "dat de verbalisanten een 
schets hebben gemaakt waarop de vier poten van de silo allemaal buiten de gras-
strook staan en ook buiten de strook met aarde die verder ligt in de richting van 
de privé-terreinen", dat de door eiseres overgelegde foto's door een plaatselijke 
krant zijn genomen "toen de hulpdiensten al ter plaatse waren en dat bepaalde 
zaken al verplaatst konden zijn (zie met name, op foto 1 en 2, de balk waarop de 
silo steunt)" en dat "de interpretatie ervan erg delicaat is aangezien het slechts 
gaat om drie foto's die 's nachts zijn genomen waarop de silo en het voertuig te 
zien zijn en die wegens de invalshoek van de opnamen geen nuttige gegevens 
over precieze plaats van de silo kunnen geven".

Aan de hand van die overwegingen heeft het arrest, steunend op feiten die in 
het debat waren, de door de partijen aangevoerde redenen aangevuld.

Aangezien de partijen die feiten hebben kunnen bespreken, heeft het hof van 
beroep het recht van verdediging niet miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eisers in de kosten. 

24  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de heer Werquin, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.
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Nr. 174

3° KAMER - 27 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
- AARD VAN DE WET - BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS - DWINGENDE WET - WETTEN VAN 
POLITIE EN VEILIGHEID

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - BESCHERMING VAN DE 
WERKNEMERS - DWINGENDE WET - WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
- AARD VAN DE WET - VERJARING - DWINGENDE WET - WERKNEMER

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - DWINGENDE WET - WETTEN VAN 
POLITIE EN VEILIGHEID

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD VAN DE WET - VERJARING - DWINGENDE WET - WERKNEMER

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - VERJARING - DWINGENDE WET - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID

1º en 2° Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming 
van de werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid1 
(Art. 3, eerste lid, B.W.; Art. 6, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º, 4°, 5° en 6° De rechtsvorderingen die uit de 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  termijn  één  jaar  na  het  eindigen  van  deze 
overeenkomst mag overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de 
werknemer wanneer zij ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet  
te verzwaren, is een wet van politie en veiligheid2. (Art. 3, eerste lid, B.W.; Artt. 6 en 15, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. T. GECAMINES, onderneming naar Congolees publiek recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0164.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 mei 2004 op verwij-

zing is gewezen door het Arbeidshof te Luik, ten gevolge van het arrest van het 
Hof van 28 april 20033.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 25 juni 1975 (A.C., 1975, 1146); art. 3, eerste lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij de W. 
16 juli 2004.
2 Art.  3,  eerste  lid,  B.W.,  vóór  de opheffing ervan bij  W.  16 juli  2004. Merk op dat  het  O.M. 
concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest en tot gedeeltelijke vernietiging 
van het daaropvolgende arrest van het arbeidshof van 19 jan. 2005, maar dat het het eerste onderdeel 
van het eerste, niet gepubliceerde middel,  gegrond achtte. Dit arrest van het Hof beslist dat beide 
onderdelen van het eerste middel feitelijke grondslag missen.
3 Niet gepubliceerd.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt :
(...)
Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen betreffende de gratificatie van 1998 en de 

loonregularisatie verjaard.
Het steunt wat dat betreft op de volgende gronden :
"De halfjaarlijkse gratificatie van de laatste drie semesters.
[...]
Het [arbeids]hof heeft reeds verduidelijkt dat de wetgeving die op de overeenkomst van 

toepassing was, het Congolese recht was, met uitzondering van de wetten van politie en 
veiligheid. Er wordt niet betoogd dat de regels betreffende de burgerlijke verjaring van 
achterstallige lonen wetten van politie en veiligheid zijn. Het [arbeids]hof oordeelt dat de 
regels van de burgerlijke verjaring geen wetten van politie en veiligheid zijn, voor zover 
zij niet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de politieke, economische en sociale 
orde van  de Belgische  maatschappij  binnen de internationale  context.  Wat  dat  betreft 
moet  dus  verwezen  worden  naar  het  Congolese  recht.  Krachtens  artikel  152  van  het 
Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht verjaren de rechtsvorderingen tot betaling van loon 
door verloop van een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het loon verschuldigd is. De 
gratificatie  van  het  tweede  semester  van  1998,  die  opgeëist  kan  worden  vanaf  31 
december 1998, verjaart bijgevolg op 31 december 1999. Bij gebrek aan een verjarings-
stuitende daad vóór de dagvaarding van 8 maart 2000 of vóór de datum van 31 december 
1999 in elke stand van het geding, is de vordering met betrekking tot de gratificatie van 
1998 verjaard.

[...]
Vergoeding ten gevolge van een classificatiefout. Loonregularisatie.
Het betreft hier eveneens een rechtsvordering tot betaling van loon en de verjaringster-

mijn bedraagt dus één jaar, zoals hierboven is gepreciseerd. Die vordering, die betrekking 
heeft op lonen die vóór 31 december 1998 uitbetaald hadden moeten zijn, is verjaard."

Grieven
Enerzijds vormen de privaatrechtelijke wetten,  die rechtsfeiten en beroepsactiviteiten 

regelen of de bescherming van de "zwakke" partij in bepaalde overeenkomsten beogen, 
ongeacht of zij al dan niet de openbare orde raken, wetten van politie en veiligheid zoals 
bedoeld  in  artikel  3,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  wanneer  ze  beschouwd 
worden  als  feiten  die  ongeacht  hun  contractuele  oorsprong  plaatsvinden  op  Belgisch 
grondgebied.  Inzake  arbeidsovereenkomsten  vallen  alle  bepalingen  die  de  werknemer 
beschermen dus onder  het statuut  van de wetten  van politie  en veiligheid,  zonder dat 
onderzocht moet worden of die bepalingen noodzakelijk zijn voor de "handhaving van de 
politieke, economische en sociale orde van de Belgische maatschappij binnen de internati-
onale context".



710 HOF VAN CASSATIE 27.3.06 - Nr. 174 

Anderzijds, krachtens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten "verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het  eindigen  van  deze  overeenkomst  of  vijf  jaar  na  het  feit  waaruit  de  vordering  is 
ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden". Die bepaling is een gebiedende bepaling ten voordele van de werknemer 
(artikel 6 van de wet van 3 juli 1978).

Het bestreden arrest, dat artikel 152 van het Wetboek van Zaïrees Arbeidsrecht toepast, 
dat een verjaringstermijn van één jaar voorschreef te rekenen van de datum waarop de 
gevorderde bedragen verschuldigd waren,  dus een verjaringstermijn die voor  de werk-
nemer minder gunstig was dan die van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, op grond dat 
die wet geen wet van politie en veiligheid was, in zoverre deze niet strekte tot de "handha-
ving van de politieke, economische en sociale orde van de Belgische maatschappij in de 
internationale context", 

1° miskent bijgevolg het begrip wet van politie en veiligheid in de zin van artikel 3, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (schending van dat artikel  3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek);

2° weigert onwettig de toepassing van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, dat gebie-
dend is (artikel 6 van de wet van 3 juli 1978) en verklaart de vorderingen van eiser betref-
fende de gratificatie van 1998 en de loonregularisatie bijgevolg onwettig verjaard, hoewel 
ze ten aanzien van dat artikel 15 niet waren verjaard (schending van de artikelen 6 en 15 
van de wet van 3 juli 1978, die te dezen toepasselijk zijn gemaakt door artikel 3, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zover nodig, schending van dat artikel 3, eerste 
lid).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescher-

ming van de werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en 
van veiligheid; ze hebben bindende gevolgen voor de werkgevers die werkne-
mers gewoonlijk in België tewerkstellen.

Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de 
rechtsvordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van 
deze overeenkomst mag overschrijden.

Die bepaling,  die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer  zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, 
is een wet van politie en veiligheid.

Het bestreden arrest oordeelt dat "de wetgeving die op de overeenkomst van 
toepassing was, het Congolese recht was, met uitzondering van de wetten van 
politie en veiligheid", dat "de regels van de burgerlijke verjaring geen wetten van 
politie en veiligheid zijn, voor zover zij niet noodzakelijk zijn voor de handha-
ving  van  de  politieke,  economische  en  sociale  orde  van  de  Belgische  maat-
schappij binnen de internationale context" en "dat wat dat betreft dus verwezen 
moet worden naar het Congolese recht".

Het arrest  verantwoordt  zijn beslissing om de vorderingen van eiser  betref-
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fende een gratificatie van 1998 en een loonregularisatie op grond "van artikel 
152 van het Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht" verjaard te verklaren, niet naar 
recht.

Het middel is gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest leidt tot nietigverklaring van het arrest 

van  19  januari  2005,  in  zoverre  laatstgenoemd  arrest,  dat  over  de  kosten 
uitspraak doet, het gevolg is van dat arrest.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het "de vorderingen betreffende de 

gratificatie van 1998 en de loonregularisatie" verjaard verklaart.
Verklaart het arrest van 19 januari 2005 nietig, in zoverre het over de kosten 

uitspraak doet.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk nietig verklaarde arrest.
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; houdt de andere helft aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

27 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de heer Leclercq, eerste 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 175

3° KAMER - 27 maart 2006

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - VERJARING - TERMIJNEN - DUUR - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE 
BEVELEN - VORDERING TOT TERUGBETALING

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE BEVELEN - VORDERING TOT 
TERUGBETALING

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
WERKLOOSHEID - WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE BEVELEN - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - VERJARING - TERMIJNEN - DUUR

1º, 2° en 3° Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van 
de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is  
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van  arglist  of  bedrog  van  de  werkloze;  de  rechtsvordering  van  de  Rijksdienst  voor 
Arbeidsvoorziening  tot  terugbetaling  van  het  onverschuldigd  betaalde  is  daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar1.  (Art. 7, §13, tweede lid, Beslw. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, §1, eerste lid, B.W.)

(R.V.A.. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0022.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op 23 november 2004 is 

gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel  7, §13, inzonderheid tweede,  derde en vierde lid, van de besluitwet van 28 

december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  waarbij  §13 
gewijzigd is bij artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988;

- artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 15, inzonderheid tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 

handvest van de sociaal verzekerde;
- artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Nadat  de directeur van  het werkloosheidsbureau verweerder,  bij  een op 27 februari 

1997 ter kennis gebrachte beslissing, met ingang van 26 oktober 1992 uitgesloten had van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen omdat hij verzuimd had aangifte te doen van het 
feit dat hij voor zichzelf een bijkomstige activiteit uitoefende, en de terugbetaling van de 
door verweerder onrechtmatig ontvangen uitkeringen bevolen had, verklaart het arrest "de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde verjaard verklaart".

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"[Artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-

lijke zekerheid der arbeiders] bepaalt in het tweede tot het vierde lid dat de rechtsvorde-
ringen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheids-uitkeringen na drie 
jaar (of na vijf jaar in geval van arglist of bedrog) verjaren, te rekenen van de eerste dag 
van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitbetaling gedaan werd, en dat de 
verjaringstermijn gestuit kan worden door een ter post aangetekende brief.

Dit  impliceert  dat  [eiser]  binnen de bepaalde  termijn  de  principebeslissing over  de 
uitsluiting van het recht met terugbetaling van het onverschuldigd betaalde neemt en dat 
hij, binnen de drie (of vijf) jaar van die beslissing, over het bedrag van dat onverschuldigd 
betaalde beslist of een rechtsvordering tot terugbetaling instelt, als hij het bedrag van het 
onverschuldigd betaalde in de principebeslissing nog niet heeft vastgesteld, hoewel het 
handvest van de verzekerde hem daartoe nochtans verplicht.

1 Zie Pasin., 1988, p. 1737
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Indien eiser geen unieke beslissing neemt over zowel het beginsel als het bedrag van 
het onverschuldigd betaalde, gaat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugbe-
taling opnieuw in te rekenen van de datum van kennisgeving van de principebeslissing. 
De termijn die ingaat, is dezelfde termijn als die welke op dat ogenblik van kracht was, te 
weten een termijn van drie (of vijf) jaar, overeenkomstig voornoemd artikel 7, §13.

De principebeslissing wijzigt de verjaringstermijn niet in een dertigjarige (en vervol-
gens tienjarige) termijn. De wijziging van de verjaringstermijn die in gemeen recht van 
toepassing is, ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 10 juli 1998, heeft 
geen  enkele  invloed  op  de  termijn  waarbinnen  de beslissing tot  terugbetaling  van  de 
onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen genomen diende te worden, zodat de 
rechtsleer en de rechtspraak over de verjaringstermijn ten gevolge van de inwerkingtre-
ding van een wet die de verjaringstermijn inkort, ten onrechte zijn aangevoerd.

Te  dezen  wordt  niet  betwist  dat  de  arglist  niet  bewezen  is.  Zij  wordt  door  [eiser] 
evenmin aangevoerd.

De verjaringstermijn van drie jaar is dus van toepassing.
Die termijn is ingegaan op 1 april 1994 voor de oudste data (de oudste uitbetaling van 

de onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen dagtekent van januari 1994, wat betreft de 
werkloosheidsuitkeringen voor december 1993) en is gestuit door de verzending van de 
principebeslissing van 27 februari 1997. De verjaring was toen nog niet ingegaan maar de 
beslissing stelt het bedrag van het onverschuldigd betaalde niet vast en zegt alleen voor 
recht dat de terugbetaling zal moeten plaatsvinden.

Om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen moest bijgevolg een nieuwe beslis-
sing genomen worden dat het bedrag van het onverschuldigd betaalde vaststelde.

Op 27 februari 1997 is een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar ingegaan en is er 
binnen de drie jaar geen enkele verjaringsstuitende daad gesteld, aangezien de eerste daad 
bestond in het terugvorderen van het onverschuldigd betaalde door het instellen van een 
tegenvordering op 13 september 2004.

De verjaring is bijgevolg verjaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet  van 28 december  1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, 
bepaalt in het tweede lid : "het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede 
de rechtsvorderingen van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen verjaren na drie jaar" (en voegt  hieraan toe dat die 
termijn op vijf jaar gebracht wordt wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze).

Datzelfde artikel 7, §13, bepaalt in het derde lid dat de verjaringstermijnen ingaan de 
eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd 
en,  in  het  vierde lid,  dat  de  verjaringstermijnen,  onverminderd  de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, gestuit kunnen worden door een ter post aangetekende brief.

Zoals uit de bewoordingen van het tweede lid van dat artikel 7, §13, blijkt, is er ten 
aanzien van eiser uitsluitend een termijn van drie jaar (die op vijf jaar wordt gebracht in 
geval van arglist of bedrog) ingesteld om een beslissing tot terugvordering van het onver-
schuldigd  betaalde te  nemen,  zonder  dat  er  aan eiser  een specifieke  verjaringstermijn 
opgelegd wordt om het onverschuldigd betaalde nadien daadwerkelijk terug te vorderen.

De termijn waarbinnen eiser dit moet doen, kan alleen de termijn zijn die in het gemeen 
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recht van toepassing is. Die termijn, die dertig jaar bedroeg op het ogenblik van de beslis-
sing van 27 februari 1997, is verminderd tot tien jaar door de inwerkingtreding, op 27 juli 
1998, van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, dat in dit wetboek is gevoegd door 
de wet van 10 juni 1998, maar was niet verstreken toen eiser op 13 september 2004 de 
tegenvordering instelde.

Het arrest, dat oordeelt dat eiser, na de beslissing van 27 februari 1997, slechts over 
drie jaar beschikte om een nieuwe beslissing te nemen over het bedrag van het onver-
schuldigd betaalde of om zijn rechtsvordering tot terugvordering in te stellen, en op die 
overweging steunt om zijn vordering tot veroordeling van verweerder tot terugbetaling 
van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen te verwerpen, schendt artikel 7, 
§ 13, inzonderheid het tweede, derde en vierde lid, van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, miskent de regel dat de 
gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  voor  alle  persoonlijke  schuldvorderingen  tien  jaar 
bedraagt (schending van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek) en miskent de regel 
volgens  welke  elk  onrechtmatig  ontvangen  bedrag  inzake  werkloosheid,  terugbetaald 
moet  worden  (schending van artikel  169,  eerste lid,  van het koninklijk  besluit  van 25 
november 1991).

Tweede onderdeel
Artikel 7, §13, van de voormelde besluitwet  van 28 december 1944 vereist  niet dat 

eisers beslissing om de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitke-
ringen te bevelen, het bedrag van het onverschuldigd betaalde vermeldt.

Enerzijds blijkt uit artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde dat indien de beslissing tot terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde het bedrag van dat onverschuldigd betaalde niet vermeldt, het enige 
gevolg ervan is dat de termijn van het hoger beroep dat de sociaal verzekerde tegen die 
beslissing kan instellen, niet ingaat.

Het  arrest,  dat  oordeelt  dat  de  administratieve  beslissing  van  27  februari  1997  het 
totaalbedrag  van  de  door  verweerder  terug  te  betalen  werkloosheidsuitkeringen  niet 
vermeldde, zodat een beslissing met die verduidelijking had moeten zijn genomen om de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde mogelijk te maken, schendt artikel 7, §13, 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, alsook artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest 
van de sociaal verzekerde, en miskent daarenboven de regel volgens welke elke onrecht-
matig ontvangen bedrag terugbetaald moet worden (schending van artikel 169, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van 
de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen na drie jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer 
de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze.

Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning over een verjaringstermijn van drie jaar beschikt, die op vijf jaar gebracht 
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wordt in geval van arglist of bedrog van de werkloze, om de beslissing te nemen 
die de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen 
beveelt; die bepaling onderwerpt de rechtsvordering van de Rijksdienst tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde echter niet aan een specifieke verja-
ringstermijn.

Krachtens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat op 
27 juli 1998 in werking is getreden, is de verjaringstermijn van alle persoonlijke 
rechtsvorderingen verminderd van dertig tot tien jaar.

Die verjaring is van toepassing op alle persoonlijke rechtsvorderingen die niet 
aan bijzondere verjaringen zijn onderworpen.

Uit het verband tussen de bepalingen van de artikelen 7, §13, tweede lid, van 
de besluitwet van 28 december 1944 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, 
blijkt  dat  de  rechtsvordering  van  de  Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  tot 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde met ingang van 27 juli 1998 is 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar.

Het arrest  dat  de rechtsvordering van eiser tot  terugbetaling van het  onver-
schuldigd betaalde verjaard verklaart, op grond dat "de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering [...] van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [...] tot terug-
vordering [...] van het onverschuldigd betaalde [...] drie jaar bedraagt overeen-
komstig  voormeld  artikel  7,  §13",  schendt  dat  artikel  7,  §13,  tweede  lid,  en 
artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde arrest.

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten.

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

27 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de heer Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 176

2° KAMER - 28 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
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STRAFVORDERING — ANDERE PARTIJEN - STEDENBOUW - GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - EISER IN HERSTEL - VOORZIENING - AFWEZIGHEID VAN 
BETEKENING - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
STEDENBOUW - GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - EISER IN HERSTEL - 
VOORZIENING - AFWEZIGHEID VAN BETEKENING - GEVOLG

1º  en  2°  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep  ingesteld  door  de  gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat 
niet regelmatig betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie  
het is gericht. (Art. 418, eerste lid, Sv.)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1563.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 14 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1.  Anders  dan  in  de  memorie wordt  aangevoerd,  blijkt  niet  uit  de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, dat het cassatieberoep van de eiser, over-
eenkomstig artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, regelmatig werd 
betekend aan de verweerders en het openbaar ministerie.

In  het  dossier  bevindt zich alleen in origineel  een "aanzegging voorziening 
cassatie" van 8 november 2005 waarbij de gerechtsdeurwaarder Luc Hillemans 
aan de derde verweerder V D "betekend, aangezegd en met afschrift dezer, kopie 
gelaten heeft (...) van een uittreksel uit de minuten berustende ter griffie van het 
Hof  van  Beroep  te  Gent,  afgeleverd  in  datum  van  02.11.2005,  inhoudende 
verklaring van beroep in cassatie, in datum van 31.10.2005, inzake van [eiser] 
tegen betekende partijen, en dit tegen alle beschikkingen van het arrest geveld 
door de tiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Gent, in datum 
van 14.10.2005."

Uit de aan deze akte gehechte stukken blijkt evenwel dat niet een afschrift van 
de  akte  houdende  cassatieberoep,  maar  wèl  van  het  bestreden  arrest  van  14 
oktober 2005 werd betekend.

Voor het overige bevat het dossier geen stukken van betekening van het cassa-
tieberoep aan de overige partijen.

2. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
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Ontvankelijkheid van de memorie
3. De memorie bevat voor het overige geen middelen die betrekking hebben op 

de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Ze behoeft geen verder antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Tollenaere, Gent.

Nr. 177

2° KAMER - 28 maart 2006

1º STEDENBOUW — ALGEMEEN - INSTANDHOUDING VAN WERKEN ZONDER VERGUNNING - 
DUUR VAN DE ONWETTIGE TOESTAND - BEGRIP

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - 
REGULARISATIEVERGUNNING - VOORWAARDEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

1º Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of tot aan de 
regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in 
voorkomend  geval  zolang  de  daartoe  nodige  werken  niet  zijn  uitgevoerd.  (Artt.  146, 
eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 149, §§1, 2, 3 en 4, 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

2º Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde 
vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is  
uitgevoerd,  moet  de  rechter,  rekening  houdend  met  de  eventueel  opgelegde 
voorwaarden, nagaan of het herstel nog moet worden bevolen en in welke mate1.  (Art. 
149, §§1, 2, 3 en 4, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150, Decr. Vl. Parlement 18 
mei 1999)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1574.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 26 oktober 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1Zie Cass., 23 sept. 1987, A.R. 5478, nr 49; Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0551.N, nr 162.



718 HOF VAN CASSATIE 28.3.06 - Nr. 177 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
1. Het middel voert aan dat zolang niet vaststaat dat de werken die als voor-

waarde van een afgeleverde regularisatievergunning zijn bepaald, niet volledig 
zijn uitgevoerd, de rechter het gevorderde herstel tot beëindiging van de onwet-
tige  toestand  moet  bevelen.  Het  voert  verder  ook  aan  dat  het  dan  ook  ten 
onrechte is dat de appelrechters dit weigeren om de reden dat, na het bevestigen 
van een regularisatievergunning, het te voeren debat aan de rechter niet toelaat 
de naleving van de voorwaarden van deze vergunning na te gaan.

2. Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de 
vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning.

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afge-
leverde  vergunning,  in voorkomend geval  door het  verrichten  van de daartoe 
nodige werken, is uitgevoerd, moet het gevorderde herstel worden bevolen.

Dat de rechter  daarbij  rekening moet houden met de ondertussen verleende 
vergunning, betekent niet dat door het enkele feit dat deze vergunning is afgele-
verd,  de onwettige  toestand  niet  meer  bestaat,  en  de  herstelvordering  zonder 
voorwerp wordt.

Het betekent wèl dat de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde 
voorwaarden, moet nagaan of het herstel nog moet worden bevolen, en in welke 
mate.

3. Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist over de herstelvordering.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van het Beroep te Gent.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 178

2° KAMER - 28 maart 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
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VAN ONDERZOEK - BEGRIP

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
VASTSTELLING VAN EEN GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - LID VAN DE FEDERALE POLITIE VAN EEN 
GERECHTELIJKE DIENST VAN EEN ARRONDISSEMENT - AMBTSHALVE OPGESTELD PROCES-VERBAAL - 
GEVOLG

3º POLITIE - LID VAN DE FEDERALE POLITIE VAN EEN GERECHTELIJKE DIENST VAN EEN 
ARRONDISSEMENT - VASTSTELLING VAN EEN GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - AMBTSHALVE 
OPGESTELD PROCES-VERBAAL - GEVOLG

1º, 2° en 3° Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de  
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van  
een  arrondissement  opgesteld  proces-verbaal  houdende  de  vaststelling  van  een 
gemeenrechtelijk  misdrijf  is  een  daad  van  onderzoek  die  de  verjaring  van  de 
strafvordering stuit1.  (Art. 22, V.T.Sv.; Artt. 8, 46 en 49, Sv.; Artt. 15 en 40, Wet 5 aug. 
1992 op het politieambt)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1705.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 december 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel  voert aan dat het proces-verbaal  van een gemeenrechtelijk 

misdrijf, dat ambtshalve is opgesteld op eigen initiatief zonder opdracht van de 
procureur des Konings of onderzoeksrechter en buiten het geval van artikel 46 of 
49 van het  Wetboek van Strafvordering,  door een lid van de federale  politie, 
gerechtelijke dienst van het arrondissement Brussel, weze het een hulpofficier 
van de procureur des Konings, geen daad van onderzoek is in de zin van artikel 
22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, en de verjaring van de op 
dat ogenblik niet ingestelde strafvordering niet stuit.

2.  Een  daad  van  onderzoek  in  de  zin  van  artikel  22  Voorafgaande  Titel 
Wetboek van Strafvordering is niet noodzakelijk een daad van de onderzoeks-
rechter of van de procureur des Konings.

Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden 
gesteld  en  die  ertoe  strekken  gegevens  te  verzamelen  om het  dossier  op  de 

1 Zie Cass., 17 maart 1975, A.C., 1975, 799; Cass., 7 okt. 1976, A.C., 1977, 148; Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr 534.
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gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen. 
Vereist wordt aldus dat ze gesteld wordt door een persoon die de nodige hoeda-
nigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke 
gegevens over de zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingson-
derzoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnis-
gerecht.

3.  Krachtens  artikel  8  Wetboek  van  Strafvordering  spoort  de  gerechtelijke 
politie de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op, verzamelt zij de 
bewijzen  ervan  en  levert  de  daders  over  aan  de  rechtbanken  belast  met  hun 
bestraffing.

Krachtens artikel 9 Wetboek van Strafvordering oefenen onder meer de leden 
van de federale politie en van de lokale politie de gerechtelijke politie uit. Krach-
tens  artikel  15  van  de  wet  van  5  augustus  1992  op  het  politieambt  (verder 
genoemd: Wet Politieambt), hebben de politiediensten bij de parketten als taak 
onder meer de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde over-
heden, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van 
de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen door de wet bepaald.

Overeenkomstig artikel 40 Wet Politieambt worden de bij een politieambte-
naar  ingediende  klachten  of  aangiften,  alsook  de  over  misdrijven  verkregen 
inlichtingen en gedane vaststellingen opgenomen in processen-verbaal die aan de 
bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden.

4. Ook het lid van de federale politie, gerechtelijke dienst van het arrondisse-
ment  Brussel,  behoort  tot  de  politiediensten  bij  de  parketten.  Hij  heeft  aldus 
krachtens voormeld artikel 9 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 15 en 
40 Wet Politieambt, als lid van de federale politie, de nodige hoedanigheid om 
zelfs  ambtshalve,  zonder  opdracht  van  de  procureur  des  Konings  of  van  de 
onderzoeksrechter een proces-verbaal van vaststellingen op te stellen dat aan de 
voorwaarden  van  artikel  22  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering 
beantwoordt. 

5. Het onderdeel faalt naar recht.
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat het bedoelde proces-verbaal niet kan worden 

aangezien als een daad van vervolging in de zin van artikel 22 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering dat de verjaring zou stuiten.

7. Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt, is dit proces-verbaal 
hoe dan ook een geldige daad van onderzoek, die de verjaring kan stuiten.

8. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden, zodat het niet ontvankelijk is. 
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 179

2° KAMER - 29 maart 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-
VERZEKERD VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEGRIP

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-VERZEKERD VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
- BEGRIP

3º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - NIET-INSCHRIJVING - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-
INGESCHREVEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
WEGVERKEER - INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - NIET-INSCHRIJVING - STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-INGESCHREVEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

5º WEGVERKEER — ALLERLEI - AUTOKEURING - GEEN KEURINGSBEWIJS - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN VOERTUIG 
ZONDER GELDIG KEURINGSBEWIJS OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

6º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
WEGVERKEER - AUTOKEURING - GEEN KEURINGSBEWIJS - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN VOERTUIG ZONDER GELDIG KEURINGSBEWIJS 
OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

1º  en  2°  Art.  22,  §1,  W.A.M.-wet,  waarbij  de  eigenaar  of  houder  van  een  motorrijtuig  
gestraft wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt  
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit  aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf  heeft  verzekerd,  het  gebruik  ervan  toelaat  door  een  ander,  zonder  te  hebben 
nagegaan of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben 
verkregen dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming1.

3º, 4°, 5° en 6° Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de  
omstandigheden van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of 
geen  geldig  keuringsbewijs  heeft,  door  dit  voertuig  in  het  verkeer  te  brengen  op de 
openbare weg, art. 2, §1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en  
art.  24,  §1,  eerste  lid,  K.B.  15  maart  1968  houdende  algemeen  reglement  op  de  
technische  eisen  waaraan  de  auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun 

1Zie concl. O.M. in Pas.
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veiligheidstoebehoren moeten voldoen, overtreedt2.

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 26 november 2004 door 

de Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
1. Het bestreden vonnis legt eiser twee straffen op, de ene voor overtreding 

van de artikelen 1, 2, §§1 en 2, 20 en 22, §1, van de wet van 21 november 1989 
betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
(telastlegging D) en van artikel 2, §1, van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 
betreffende de inschrijving van voertuigen (telastlegging E), en de andere straf, 
wegens overtreding van artikel 24, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen (telastlegging F).

2. Enerzijds straft artikel 22, §1, van de voormelde wet van 21 november 1989 
de eigenaar of houder van een motorrijtuig wanneer hij het in het verkeer brengt 
of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht zonder dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan geven gedekt is.

Die bepaling doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat 
hij niet zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te 
hebben nagegaan of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waar-
borgen te hebben verkregen dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór 
elke ingebruikneming.

3.  Anderzijds  mag,  krachtens  artikel  2,  §1,  van  het  voormelde  koninklijk 
besluit van 20 juli 2001, een voertuig slechts in het verkeer op de openbare weg 
worden gebracht als het ingeschreven is en voorzien is van de nummerplaat die 
bij de inschrijving is toegekend.

Bovendien mag, overeenkomstig artikel 24, §1, eerste lid, van het voormelde 
koninklijk besluit van 15 maart 1968, geen enkel volgens dit besluit aan de auto-
keuring  onderworpen  voertuig zich  op  de  openbare  weg bevinden,  tenzij  het 
voorzien is van een keuringsbewijs, met overeenkomstig geldig keuringsvignet 
en  een  met  zijn  gebruik  overeenstemmend  identificatieverslag  of  technische 

2 Ibid.
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fiche, voor zover deze documenten vereist zijn.
Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstan-

digheden van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of 
geen geldig keuringsbewijs heeft, die bepalingen overtreedt door dit voertuig in 
het verkeer te brengen op de openbare weg.

4. Het vonnis stelt vast dat eiser, die eigenaar is van een niet verzekerd voer-
tuig, dat evenmin is ingeschreven en geen keuringsbewijs heeft, uiteenzet dat hij 
dit aan de medebeklaagde Pasquina Di Bari heeft uitgeleend, volgens hem "om 
haar uit de nood te helpen" voor de duur van de reparatie van haar zwaar bescha-
digde voertuig, dat "hij aanvoert haar te hebben gewaarschuwd dat zij de autopa-
pieren in orde diende brengen, terwijl Pasquina Di Bari, van haar kant, tijdens 
haar verhoren nergens over die waarschuwing rept; dat zij eveneens verklaart te 
hebben verzuimd om de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen van 
die vervanging en dat zij sinds drie dagen met dit voertuig [heeft gereden] [en] 
dat geen enkel gegeven uit het dossier die zware schade waarvan sprake beves-
tigt".

Om de telastleggingen waarvoor eiser werd vervolgd bewezen te verklaren, 
oordeelt het vonnis dat "ondanks 'de waarschuwing' van [eiser] aan Pasquina Di 
Bari, het aan hem stond, in zijn hoedanigheid van eigenaar van het voertuig, om 
zich ervan te vergewissen dat dit geldig verzekerd was en ingeschreven werd, 
temeer daar geen enkel gegeven toelaat te bevestigen dat het hier om een gebruik 
als vervangwagen gaat; dat het immers zaak is te vermijden dat, onder dekking 
van een dergelijke bewering,  twee voertuigen onder eenzelfde inschrijving en 
onder dekking van eenzelfde verzekeringsovereenkomst rondrijden [en] dat het 
hoe dan ook, wat het bewijs van technische controle betreft, aan hem stond, in 
zijn hoedanigheid van eigenaar, om de nodige stappen te ondernemen om dit te 
verkrijgen, aangezien zijn voertuig in het verkeer ging worden gebracht".

Aldus verantwoordt het vonnis zijn beslissing naar recht.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt eiser in de kosten.

29 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandemeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. R. Hougardy, Charleroi.
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Nr. 180

2° KAMER - 29 maart 2006

1º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
INSTANDHOUDING - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
STEDENBOUW - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - INSTANDHOUDING - 
STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN TEGENSTRIJDIGE 
RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BESTAAN

1º en 2° De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk  
uitgevoerde werkzaamheden1. (Art. 154, eerste lid, 3°, W.W.R.O.S.P.)

3º  Er  bestaat  geen  algemeen  rechtsbeginsel  van  "de  niet-toepasselijkheid  van 
tegenstrijdige rechterlijke beslissingen". 

(V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1631.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiseres voert vier middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Eiseres  verwijt  de  appelrechters  dat  zij  artikel  84,  §1,  8°,  van  het  Waalse 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium schenden door 
het aanzienlijk karakter niet vast te stellen van de wijziging van het bodemreliëf 
dat haar werd verweten.

Krachtens artikel 84, §1, 7° (voorheen 8°), van dat wetboek, is het verboden 
om  zonder  voorafgaande,  schriftelijke  en  uitdrukkelijke  stedenbouwkundige 
vergunning van het  College  van burgemeester  en schepenen,  het  bodemreliëf 
aanzienlijk te wijzigen.

Het arrest  vermeldt, enerzijds, dat eiseres met name werd vervolgd om, als 
dader  of  mededader,  het  bodemreliëf  van  een  haar  toebehorend  stuk  grond 
"aanzienlijk" te hebben gewijzigd.

Het  stelt  vast,  anderzijds,  dat  de  telastlegging  zoals  ze  werd  omschreven, 
bewezen is.

Aldus, bij ontstentenis van een conclusie, stellen de appelrechters vast dat bij 
1 B. LOUVEAUX, Le droit de l'urbanisme, Brussel, De Boeck Université, 2002, p. 443.
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wijze van materieel  bestanddeel  van het  misdrijf,  het  bodemreliëf  aanzienlijk 
werd gewijzigd.

Bijgevolg verantwoorden zij dienaangaande de schuldigverklaring van eiseres 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het  middel  verwijt  het  arrest  dat  het  artikel  154,  eerste  lid,  1°,  van  het 

W.W.R.O.S.P. schendt, door te oordelen dat eiseres zich niet uitdrukkelijk tegen 
de werkzaamheden had verzet, doch zonder een daad van deelneming harerzijds 
vast te stellen bij de uitvoering ervan. 

Het voormelde artikel 154, eerste lid, 1°, bestraft hen die zonder voorafgaande 
vergunning, handelingen en werken uitvoeren die in artikel 84 staan opgesomd, 
terwijl  artikel  154,  eerste  lid,  3°,  van  hetzelfde  wetboek,  diegenen  straft  die 
wederrechterlijk uitgevoerde werkzaamheden instandhouden.

Het arrest veroordeelt eiseres tot een straf en tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke staat, wegens het feit om als dader of mededader, op een haar 
toebehorend stuk grond, niet alleen het bodemreliëf aanzienlijk te hebben gewij-
zigd,  maar  eveneens  die  werken  in  stand  te  hebben  gehouden  zonder  een 
aanvraag tot regularisatie in te dienen.

De instandhouding van de onregelmatig verrichte werkzaamheden valt onder 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, hoedanigheid die het arrest 
aan eiseres toekent, waarbij het tevens preciseert dat "[haar echtgenoot en zijzelf] 
ervan werden verwittigd dat er een regularisatie diende te gebeuren [en] dat die 
nooit heeft plaatsgevonden".

Aangezien de straf en het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
naar recht verantwoord zijn door het misdrijf van instandhouding van de litigi-
euze werken,  kan het  middel  dat  gericht  is  tegen  de veroordeling wegens  de 
uitvoering ervan niet tot vernietiging leiden, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Over het derde en vierde middel samen :
Eiseres verwijt de appelrechters haar te hebben veroordeeld om de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen.
Enerzijds voert zij een tegenstelling aan tussen die beslissing en die van een 

voorafgaande burgerlijke rechtspleging, waarbij haar werd verboden de woning 
te betreden.

Anderzijds verwijt zij het arrest dat het haar veroordeelt om de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen, terwijl haar echtgenoot, die beklaagde is 
in dezelfde zaak, bij eindbeslissing van de correctionele rechtbank werd veroor-
deeld  om de  toestand  administratief  te  regulariseren  of  om de  plaats  in  zijn 
oorspronkelijke staat  te herstellen.  Zij  voert  aan,  wat dat  betreft,  dat  het  niet 
uitgesloten is dat haar echtgenoot die toestand regulariseert zodat het voor haar 
onmogelijk wordt om zelf de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen.

In zoverre het onderzoek van de middelen een onderzoek van feitelijke gege-
vens zou vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, zijn ze niet ontvankelijk.
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In zoverre de middelen een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
"de niet toepasselijkheid van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen" aanvoeren, 
dat niet bestaat, falen zij naar recht. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiseres in de kosten.

29 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. S. Spadazzi, Luik.

Nr. 181

1° KAMER - 30 maart 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
OVERDRACHT VAN HUUR - PACHTOVERDRACHT - TEGENSTELBAARHEID AAN DE 
VERPACHTER - PLEEGVORMEN

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — BESLISSINGEN UIT HUN AARD 
NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VERLENEN VAN VOORBEHOUD TOT HET 
INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING

1º De overdracht van pacht die door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen  
kinderen  of  aan  die  van  zijn  echtgenoot  of  van  de  echtgenoten  van  de  voormelde 
afstammelingen  of  aangenomen  kinderen  is  gedaan  zonder  de  toelating  van  de  
verpachter, kan aan deze worden tegengeworpen zonder dat moet voldaan zijn aan de 
pleegvormen  betreffende  de  overdracht  van  schuldvordering1.  (Artt.  34,  35  en  57, 
Pachtwet; Art. 1690, B.W.)

2º Het enkel verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering is geen 
beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden. 

(V. T. J. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0193.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 juni 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

1 Zie Cass., 6 feb. 2003, A.R. C.01.0306.F, nr 88.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1690, vóór de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 juli 1994, en artikel 

1690, in het bijzonder het tweede lid, na de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 
juli 1994, van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 7 november 1988, 30, 
zoals vervangen bij artikel 18 van de wet van 7 november 1988, in het bijzonder het eerste 
lid,  en  34,  zoals  vervangen  bij  artikel  21  van  de  wet  van  7  november  1988,  in  het 
bijzonder het  eerste  lid,  van de Pachtwet  die vervat  is  in  artikel  1  van de wet  van 4 
november 1969, dat is afdeling III,  hoofdstuk II,  titel VIII,  boek III,  van het Burgerlijk 
Wetboek;

- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1101, 1102, 1104, 1165, 1709, 1717, zoals gewij-

zigd bij artikel 2 van de wet van 4 november 1969 en bij artikel 4 van de wet van 20 
februari 1991, maar voor de wijziging door artikel 2 van de wet van 13 april 1997, 1719, 
1720 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot betaling opzichtens de verweerders, uit 

hoofde van de miskenning van de pachtrechten nopens de weide, groot 1,4 ha te Papinglo, 
van een bedrag van 10.817,99 euro, meer de vergoedende intrest op 2.707,00 euro vanaf 
11 januari  1995 tot  aan de dagvaarding,  en de gerechtelijke  interest  op 2.707,00 euro 
vanaf 8 december 1995, op 4.060,50 euro vanaf 26 november 1996, op 5.413,99 euro 
vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 mei 2001, dit alles aan de wette-
lijke  interestvoet.  Voorts wordt  de eiser  door het  bestreden vonnis  veroordeeld  tot  de 
kosten van beide instanties en wordt aan de verweerders voorbehoud verleend hun vorde-
ringen te stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op de 
kwestieuze weide. In het bijzonder beslist het bestreden vonnis de ontvankelijkheidsex-
ceptie  van  de  eiser  ten  aanzien  van  de  initiële  vorderingen  van  de  verweerders  te 
verwerpen, het vonnis a quo te bevestigen in de mate dat de eerste rechter de vorderingen 
van de verweerders ontvankelijk heeft verklaard en aldus het incidenteel beroep van de 
eiser ongegrond te verklaren en dat op de volgende gronden:

"III. BEOORDELING
1. Nopens de procedure
(De eiser) besluit na tussenvonnis dd. 12.11.1999 en stelt hierbij te volharden in zijn 

oorspronkelijke verweer.
Blijkens zijn conclusies genomen voor het tussenvonnis dd. 12.11.1999 had (de eiser) 

incidenteel beroep aangetekend tot aanvechting van het vonnis a quo in de mate dat de 
eerste rechter de vorderingen van (de verweerders) ontvankelijk had verklaard.

Aldus vordert (de eiser) bij wege van incidenteel beroep dat de vorderingen van (de 
verweerders) vooralsnog zouden worden afgewezen als onontvankelijk. (De eiser) steunt 
zich hierbij op de overweging dat (de verweerders) geen hoedanigheid hebben om enige 
vordering te stellen uit hoofde van enige pachtovereenkomst, nu geen pachtovereenkomst 
zou zijn bewezen terwijl de bepalingen van art. 35 LPW niet werden nageleefd.
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Dit standpunt kan niet worden bijgetreden.
In de mate dat (de verweerders) hun vorderingen steunen op een pachtovereenkomst, 

hierbij bewerende dat zij zelf als pachter optreden, geven zij blijk van een belang en een 
hoedanigheid om een vordering op ontvankelijke wijze in te stellen. De vraag indien de 
pachtovereenkomst, waarop zij zich steunen, al dan niet bewezen zou voorkomen raakt 
niet de ontvankelijkheid van hun vordering doch wel de gegrondheid ervan.

Evenmin kan (de eiser) zich steunen op de niet naleving van art. 35 LPW of van art. 
1690 BWB om te beweren dat (de verweerders) niet kunnen optreden als pachters noch 
enige vordering dienaangaande kunnen stellen.

(De eiser) voert aan dat de weide te Papinglo in gebruik werd gegeven aan de rechts-
voorgangers van (de verweerders), met name vader S.R., en dat -in de mate dat een pacht-
overeenkomst zou worden bewezen- deze noch (de verweerders) nooit enige kennisgeving 
hebben  gedaan  van  de  beweerde  pachtoverdracht  ten  voordele  van  (de  verweerders), 
zijnde schoonzoon en dochter van S.R..

In de mate dat een pachtovereenkomst zou worden bewezen, kan overeenkomstig art. 
34 LPW de pachter zonder toestemming van de verpachter zijn pacht overdragen aan zijn 
afstammelingen of aangenomen kinderen, waarbij de overnemer in de rechten en verplich-
tingen  die  voortvloeien  uit  de  pachtovereenkomst  treedt  zodat  (de  verweerders)  -nog 
steeds in de mate dat een pachtovereenkomst zou worden bewezen- rechtsgeldig in de 
rechten  en  verplichtingen  van  de  oorspronkelijke  pachter  konden  treden.  Zij  kunnen 
derhalve op ontvankelijke wijze een vordering stellen, voorhoudende te beschikken over 
pachtrechten betreffende de weide te Papinglo.

Het feit dat de bepalingen van art. 35 LPW niet werden nageleefd, houdt enkel in dat 
deze  bevoorrechte  pachtoverdracht  geen  pachtvernieuwing  van  rechtswege  heeft  doen 
ontstaan, doch dit sluit niet uit dat de lopende pachtovereenkomst - in zoverre deze zou 
bewezen worden - niet meer zou gelden.

Nu hieruit blijkt dat (de verweerders) op ontvankelijke wijze een vordering in rechte 
kunnen stellen, voorhoudende houder te zijn van de pachtrechten op de betreffende weide 
te Papinglo, beogen zij geenszins schuldvorderingen te stellen die zij zouden hebben over-
genomen of die hen zouden zijn overgedragen door een derde, maar stellen zij vorde-
ringen in eigen naam wegens de niet naleving van pachtrechten opzichtens hen persoon-
lijk. Art. 1690 BW is derhalve geenszins toepasselijk.

De ontvankelijkheidsexceptie  van  (de eiser)  nopens de initiële  vorderingen  van  (de 
verweerders) kan derhalve niet worden aangenomen, zodat het aangevochten vonnis dient 
te worden bevestigd in de mate dat de eerste rechter de vorderingen van (de verweerders) 
ontvankelijk heeft verklaard.

Het incidenteel beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond".
(folio 1973, laatste alinea, - 1975, derde alinea, van het bestreden vonnis).
Grieven
De eiser voerde in regelmatig voor de rechtbank van eerste aanleg genomen conclusies 

uitdrukkelijk aan dat een overdracht krachtens artikel 34 van de Pachtwet ten aanzien van 
de verpachters slechts rechtsgevolgen teweegbrengt voor zover aan artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek is voldaan en dat zulks in deze zaak niet het geval is, zodat enkel de 
oorspronkelijke contractpartij rechtsgeldig een vordering kon instellen (blz. 6, onderaan, 
7, bovenaan, van de conclusie die op 13 mei 1998 door de eiser op de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "BESLUITEN"). De eiser voerde in dat 
verband aan dat er een onderscheid is tussen de geldigheid van de overdracht en de tegen-
stelbaarheid ervan (blz. 2, onderaan, onder het randnummer 3., van de conclusie die op 19 
april 1999 door de eiser op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, 



Nr. 181 - 30.3.06 HOF VAN CASSATIE 729 

genaamd "CONCLUSIE").
Artikel 30, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt onder meer dat, in afwijking van artikel 

1717 van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van het erna bepaalde, de pachter 
van landeigendommen het gepachte goed geheel noch ten dele aan anderen mag over-
dragen zonder  toestemming van  de verpachter.  Die  toestemming moet,  op straffe  van 
nietigheid en voorafgaand aan de overdracht, schriftelijk worden gegeven.

Artikel 34, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt evenwel dat de pachter zonder toestem-
ming van de verpachter zijn pacht geheel  kan overdragen aan zijn afstammelingen  of 
aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van (lees "aan") de echtgenoten 
van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Maar aangezien de overdracht bedoeld in artikel 34 van de Pachtwet geschiedt zonder 
toestemming van de verpachter, moet deze laatste kennis krijgen van die pachtoverdracht, 
opdat ze hem tegengeworpen kan worden.

Artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, vóór de vervanging ervan bij artikel 
4 van de wet van 6 juli 1994, dat de overnemer het bezit ten opzichte van derden, en meer 
bepaald de gecedeerde schuldenaar, eerst verkrijgt door de betekening van de overdracht 
aan de schuldenaar en voorts dat de overnemer het bezit eveneens kan verkrijgen doordat 
de schuldenaar in een authentieke akte de overdracht aanneemt. Artikel 1690, tweede lid, 
zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 6 juli 1994, bepaalt dat de overdracht slechts 
tegen de gecedeerde schuldenaar kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat hij aan de 
gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.

Zolang die  voorschriften  niet  werden  nageleefd,  mag de schuldenaar geen  rekening 
houden met  de overdracht.  Enkel  de oorspronkelijke  schuldeiser kan  hem tot  betaling 
aanspreken.

Artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek vindt toepassing op de overdracht van een 
huur door de huurder en dus op de overdracht van een pacht door de pachter, aangezien de 
overdracht  van  een pacht  de overdracht  behelst  van  het  schuldvorderingsrecht  van  de 
pachter tegen de verpachter.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerders aanvoeren dat zij de pachtovereen-
komst van S.R. hebben overgenomen en overweegt dat zulks overeenkomstig artikel 34 
van  de  Landpachtwet  rechtsgeldig  kan  gebeuren  (folio  1976,  laatste  alinea,  van  het 
bestreden vonnis; zie ook folio 1974, vijfde- achtste alinea, van het bestreden vonnis).

Het bestreden vonnis overweegt evenwel dat de verweerders geenszins schuldvorde-
ringen beogen te stellen die zij zouden hebben overgenomen of die hen zouden zijn over-
gedragen door een derde, maar dat zij vorderingen stellen in eigen naam wegens de niet 
naleving van pachtrechten opzichtens hen persoonlijk. Het neemt aldus impliciet aan dat 
de overdracht van een pacht met toepassing van artikel 34 van de Pachtwet geen over-
dracht van schuldvordering uitmaakt en dienvolgens niet onder de toepassing van artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek valt.

Conclusie
Het  bestreden  vonnis  kon  niet  wettig  beslissen  dat  artikel  1690 van  het  Burgerlijk 

Wetboek in deze zaak geenszins toepasselijk is en op die grond de ontvankelijkheidsex-
ceptie van de eiser ten aanzien van de initiële vorderingen van verweerders verwerpen, het 
vonnis a quo bevestigen in de mate dat de eerste rechter de vorderingen van de verweer-
ders  ontvankelijk  had  verklaard  en  het  incidenteel  beroep  van  eiser  aldus  ongegrond 
verklaren (schending van artikel 1690, vóór de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 
juli 1994, en artikel 1690, in het bijzonder het tweede lid, na de vervanging door artikel 4 
van de wet van 6 juli 1994, van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1, zoals vervangen 
bij artikel 1 van de wet van 7 november 1988, 30, zoals vervangen bij artikel 18 van de 
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wet van 7 november 1988,  in het bijzonder het eerste lid,  en 34,  zoals vervangen bij 
artikel  21  van  de  wet  van  7  november  1988,  in  het  bijzonder  het  eerste  lid,  van  de 
Pachtwet die vervat is in artikel 1 van de wet van 4 november 1969, dat is afdeling III van 
hoofdstuk II van titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1101, 1102, 1104, 1165, 
1709, 1717, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 4 november 1969 en bij artikel 4 
van de wet van 20 februari 1991, maar voor de wijziging door artikel 2 van de wet van 13 
april 1997, 1719, 1720 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot de kosten van beide instanties en tot beta-

ling opzichtens verweerders, uit hoofde van de miskenning van de pachtrechten nopens de 
weide, groot 1,4 ha te Papinglo, van een bedrag van 10.817,99 euro, meer de vergoedende 
interest op 2.707,00 euro vanaf 11 januari 1995 tot aan de dagvaarding, en de gerechte-
lijke  interest  op  2.707,00  euro  vanaf  8  december  1995,  op  4.060,50  euro  vanaf  26 
november 1996, op 5.413,99 euro vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 
mei 2001, dit alles aan de wettelijke interestvoet.

Grieven
De eiser voerde in een op 13 mei 1998 regelmatig neergelegde conclusie in beroep aan:
"In het kader van een ruilverkaveling werd het perceel enige tijd nadien aan een andere 

eigenaar toebedeeld.
Per 01.03.1995 werd het perceel aan de NV Immo Belux ontnomen".
(blz. 2, onderaan, van de conclusie die op 13 mei 1998 door de eiser op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "BESLUITEN")
De eiser voerde in een op 19 april 1999 regelmatig neergelegde conclusie in beroep 

vervolgens aan dat:
"(De verweerders)  blijven bij  hun cijfermatige  begroting van hun vordering het feit 

negeren dat het kwestige perceel a/o NV IMMOBELUX werd ontnomen binnen het kader 
van de ruilverkaveling en dit per 01.03.1995".

(blz. 2, onderaan, van de conclusie die op 19 april 1999 door eiser op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "CONCLUSIE").

Voorts voerde de eiser in een op 9 oktober 2001 regelmatig neergelegde conclusie in 
beroep aan:

"A.3 Uiterst subsidiair, nopens de gevorderde vergoeding
(De verweerders) vorderen een vergoeding ex aequo et bono en dit voor de duur van de 

procedure.
Deze wijze van schadebegroting gaat niet op:
- (de verweerders) weigeren rekening te houden met het feit dat het kwestige perceel 

per 1.03.19995 door ruilverkaveling aan de NV IMMOBELUX werd ontnomen. 
(De verweerders) waren het genot van de weide in het voorjaar van 1995 hoe dan ook 

kwijtgespeeld.
Met andere woorden,  mocht de vordering per impossible gegrond worden verklaard, 

dan hebben (de verweerders) slechts 1 jaar gebruik van de weide gederfd, en kunnen zij 
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ook slechts voor deze periode aanspraak maken op vergoeding".
(blz. 5, onderaan, van de conclusie die op 9 oktober 2001 door de eiser op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "CONCLUSIE NA TUSSEN-
VONNIS").

De eiser voerde aldus in conclusies in beroep herhaaldelijk en uitdrukkelijk aan dat de 
kwestieuze weide (het perceel) door ruilverkaveling op 1 maart 1995 aan de NV Immo 
Belux werd ontnomen, zodat verweerders slechts één jaar gebruik van de weide gederfd 
hebben en bijgevolg slechts voor die periode aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Het  bestreden  vonnis  antwoordt  niet  op  dat  uitdrukkelijk  verweer  en  dat  expliciet 
middel  (schending  van  artikel  149  van  de  gecoördineerde  Grondwet  van  17  februari 
1994).

Conclusie
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser niet wettig tot de kosten van beide instanties 

en tot het betalen van 10.817,99 euro, meer de vergoedende interest op 2.707,00 euro 
vanaf 11 januari 1995 tot aan de dagvaarding, en de gerechtelijke interest op 2.707,00 
euro vanaf 8 december 1995, op 4.060,50 euro vanaf 26 november 1996, op 5.413,99 euro 
vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 mei 2001, dit alles aan de wette-
lijke  interestvoet  (schending van  artikel  149 van de gecoördineerde Grondwet  van  17 
februari 1994).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1582, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 47, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 7 november 1988, 48, 

zoals gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 7 november 1988, 48bis, zoals ingevoegd bij 
artikel  1 van de wet  van 12 juni 1975 en vervangen  bij  artikel  31 van de wet  van 7 
november 1988, 51, 52 waarvan het 1° werd gewijzigd bij artikel 33 van de wet van 7 
november 1988, het 2° en 7° vervangen bij artikel 33 van de wet van 7 november 1988, en 
het 4° gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1978, 53 en 54, zoals gewijzigd 
bij artikel 34 van de wet van 7 november 1988, van de Pachtwet die vervat is in artikel 1 
van de wet van 4 november 1969, dat is afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII, van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  vonnis  verleent  aan  de  verweerders  voorbehoud  hun  vorderingen  te 

stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op de kwestieuze 
weide te Papinglo en dat op de volgende gronden:

"2.2.4 In hun verzoekschrift strekkende tot hoger beroep voeren (de verweerders) aan 
dat zij tevens vorderen dat hun oorspronkelijke tussenvordering, zoals gesteld in conclu-
sies neergelegd dd. 18.03.1996, ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard.

In het beschikkend gedeelte van deze conclusies, neergelegd dd. 18.03.1996 in eerste 
aanleg,  vorderden  (de  verweerders)  dat  hen  voorbehoud  zou  worden  verleend,  zoals 
geformuleerd in het overwegende gedeelte.

Nazicht van dit overwegende gedeelte leert dan dat (de verweerders) voorhouden dat 
hun recht van voorkoop ex art.  47 LPW zou zijn geschonden,  nu (de eiser) in eerste 
aanleg aanvoerde dat de betreffende weide, privatief eigendom van zijn echtgenote F.M., 
anno  1991  werd  ingebracht  in  de  NV  Immo  Belux,  waar  hij  wel  de  afgevaardigde 
bestuurder van was.

Door de eerste rechter werd het gevorderde voorbehoud impliciet afgewezen, nu deze 
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vordering niet verder werd ontmoet terwijl in het beschikkende gedeelte van het vonnis 
het meer gevorderde werd afgewezen als ongegrond.

Nu  uit  hoger  vermelde  overwegingen  voldoende  is  gebleken  dat  (de  verweerders) 
pachtrechten  konden  laten  gelden  op  de  betreffende  weide  te  Papinglo,  hetgeen  kan 
inhouden dat zij rechten konden laten gelden overeenkomstig art. 47 LPW, kan het door 
hen gevorderde voorbehoud worden verleend.

Het hoger beroep van (de verweerders) is dan ook wat deze betreft gegrond".
(folio 1979, vanaf de vierde alinea, van het bestreden vonnis).
Grieven
De artikelen  47  tot  en  met  54  van  de  Pachtwet  regelen  het  voorkooprecht  van  de 

pachter (voor zichzelf of voor zijn afstammeling of aangenomen kinderen of voor die van 
zijn  echtgenoot,  of  voor  de  echtgenoten  van  de  voormelde  afstammelingen  of  aange-
nomen kinderen, die effectief aan de exploitatie van dat goed deelnemen) bij verkoop van 
een in pacht gegeven landeigendom.

Het voorkeurrecht van de pachter geldt enkel als de verpachter het pachtgoed verkoopt. 
Krachtens artikel 1582, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is koop een overeenkomst 
waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere om daarvoor een 
prijs te betalen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser in eerste aanleg aanvoerde dat de kwestieuze 
weide, privatief eigendom van zijn echtgenote F.M., in 1991 werd ingebracht in de NV 
Immo Belux (folio 1979, zesde alinea, van het bestreden vonnis).

De inbreng in een vennootschap van een pachtgoed is evenwel geen verkoop en geeft 
dan ook geen aanleiding tot het recht van voorkoop.

Het bestreden vonnis kan bijgevolg, nu geen verkoop van de in pacht gegeven weide 
voorligt,  niet  wettig  een voorbehoud verlenen voor  een eventuele  miskenning  van het 
voorkooprecht van de verweerders.

Conclusie
Het  bestreden vonnis  kan niet  wettig  aan de verweerders  voorbehoud verlenen hun 

vorderingen te stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op 
de kwestieuze  weide  (schending van de artikelen  1582,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, 47, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 7 november 1988, 48, zoals 
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 7 november 1988, 48bis, zoals ingevoegd 1 van de 
wet van 12 juni 1975 en vervangen bij artikel 31 van de wet van 7 november 1988, 49, 50, 
zoals gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 7 november 1988, 51, 52 waarvan het 1° 
werd gewijzigd bij artikel 33 van de wet van 7 november 1988, het 2° en 7° vervangen bij 
artikel 33 van de wet van 7 november 1988 en het 4° gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van  23  november  1978,  53  en  54,  zoals  gewijzigd  bij  artikel  34  van  de  wet  van  7 
november 1988, van de Pachtwet die vervat is in artikel 1 van de wet van 4 november 
1969, dat is afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII,  van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Uit het onderling verband tussen de artikelen 34, 35 en 57 van de Pachtwet 

volgt dat de overdracht van pacht die aan de in artikel 34 van die wet bepaalde 
personen is gedaan zonder de toelating van de verpachter, aan deze kan worden 
tegengeworpen, zonder dat moet zijn voldaan aan de pleegvormen die in artikel 
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1690 van het Burgerlijk Wetboek, zowel voor als na de wijziging van dit artikel 
bij de wet van 6 juli 1994, is voldaan.

2. Het middel dat ervan uitgaat dat de in artikel 34 van de Pachtwet bepaalde 
overdracht niet aan de verpachter kan worden tegengeworpen als niet is voldaan 
aan de vereisten  van artikel  1690 van het  Burgerlijk  Wetboek, zowel  in zijn 
vorige als in zijn huidige versie, faalt naar recht.

Tweede middel
3.  De eiser  heeft  in  zijn  conclusie  van  9 oktober  2001 aangevoerd  dat  de 

verweerders door de ruilverkaveling hoe dan ook het genot van de weide in het 
voorjaar 1995 waren verloren.

4. Het bestreden vonnis beantwoordt dit verweer niet.
5. Het middel is gegrond.
Derde middel
6.  Het  enkel  verlenen  van voorbehoud,  zoals in het  bestreden vonnis werd 

gedaan, is geen beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden.
7. Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het schadevergoeding toekent voor 

de periode na het voorjaar 1995 en uitspraak doet over de rente, en de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
De kosten zijn begroot op de som van 476,40 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 147,56 euro jegens de verwerende partijen.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h.  Waûters  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Vandewal, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.
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De last tot doorhaling of vermindering van een hypothecaire inschrijving moet eenduidig  
blijken  uit  de  tekst  van  de  voorgelegde  akte  of  het  vonnis  zonder  dat  de  
hypotheekbewaarder gehouden is tot  enige interpretatie of  tot  de beoordeling van de 
vervulling van de voorwaarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden; een 
vonnis moet derhalve uitdrukkelijk de doorhaling van de inschrijving bevelen1. (Artt. 92 en 
93, Hypotheekwet)

(ING BELGIË nv T. D.M.G. nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0388.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 92 en 93 van de Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypo-

theken die Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypotheekwet).
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel doet, bij het bestreden arrest, het vonnis van de beslag-

rechter te Brussel van 6 mei 2003 teniet, verklaart het verzet van de eiseres tegen het op 8 
augustus 2002 aan haar betekende bevel tot het betalen van een bedrag van 57.015,62 
euro aan tussen 15 februari en 2 april 2002 verbeurde dwangsommen, ontvankelijk doch 
ongegrond, verklaart de incidentele vordering van de eiseres, ertoe strekkende te horen 
zeggen dat voormelde dwangsommen niet verbeurd zijn, of minstens dat het vonnis dat de 
dwangsommen oplegt als uitvoerbare titel ondoeltreffend is geworden wegens overmacht 
en de middels het bevel van 8 augustus 2002 aangevangen tenuitvoerlegging ondoeltref-
fend is geworden, ontvankelijk doch ongegrond en veroordeelt de eiseres tot de kosten 
van beide aanleggen op grond van o.m. volgende redenen:

"De Rechtbank van Koophandel te Brussel, beval, bij vonnis van 7 februari 2002, de 
handlichting van de zekerheden die (de eiseres) nog op (de verweerster) ten belope van 
40.000.000 BEF bezat nader aangeduid in het dispositief van dit vonnis, vanaf de betaling 
door (de verweerders) van het nog verschuldigde saldo van 145,22 euro. Hij veroordeelde 
(de eiseres)  tot  betaling van een dwangsom van 1.239,47 euro (50.000 BEF) per dag 
vertraging vanaf de betekening van het vonnis en na betaling van genoemd saldo.

De hogere beroepen tegen dit vonnis werden ongegrond verklaard door het hof van 
beroep alhier, bij arrest van 6 november 2002.

(De verweerders) lieten dit vonnis op 15 februari 2002 betekenen.
De  raadslieden  van  (de  eiseres)  reageerden,  op  15  februari  2002,  per  fax  aan  (de 

verweerster) in volgende bewoordingen: 'Onze cliënte heeft inmiddels betaling ontvangen 

1 R.P.D.B., VI, v° “Hypothèques et privilèges immobiliers”,  nr 2177;  Rép. Not., X-I, “Traité des 
hypothèques et de la transcription”, nr 2177.
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van het verschuldigde saldo derwijze dat zij bij huidige brief en met onmiddellijk gevolg, 
handlichting geeft  van  de zekerheden opgesomd in het  dispositief van  het  vonnis.  Zij 
neemt bovendien de nodige stappen om deze handlichting aan derden tegenwerpbaar te 
maken'.

Hierop antwoordden (de verweerders) dat, nu de zekerheden grotendeels hypothecair 
zijn, het bewijs van het hypotheekkantoor voorgelegd dient te worden waaruit blijkt dat 
deze zekerheden zijn opgeheven.

Zij betekenden vervolgens op 8 augustus 2002 een bevel aan (eiseres) tot het betalen 
van een bedrag van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen tussen 15 februari en 2 
april 2002, hetzij gedurende 46 dagen.

(De eiseres) tekende op 30 augustus 2002 verzet aan tegen dit bevel bij de oorspronke-
lijke dagvaarding in huidige zaak. In wezen duidde zij erop dat zij onmiddellijk handlich-
ting heeft  verleend van  de zekerheden bij  faxbericht  aan (de verweerders)  en dat  het 
vonnis dat de dwangsommen oplegt onduidelijk is wat betreft de tegenstelbaarheid ervan 
aan derden" (p. 2-3 van het bestreden arrest),

en
"In  huidig geval,  gold  het vonnis  van 7 februari  2002 als  titel  van  handlichting en 

diende de schuldeiser hiervoor te zorgen onder verbeurte van dwangsommen.
(De eiseres) heeft echter verkozen de handlichting te laten geschieden door het laten 

opstellen van een authentieke akte verleden voor notaris Dubuisson op 22 februari 2002, 
zodat de handlichting van de inschrijvingen pas geschiedde op 2 april 2002.

(De eiseres) heeft derhalve onnodig getalmd.
Er is hierover geen redelijke twijfel.  In herhaalde procedures waarnaar in het vonnis 

van 7 februari 2002 werd verwezen, vroegen (de verweerders) om handlichting van de 
zekerheden,  waaronder  de hypotheken,  en,  volgens  de  dagvaarding  van  14 november 
2001, die het geding van het vonnis van 7 februari 2002 inleidt, omdat het hen onmogelijk 
is om een financiering te bekomen teneinde het geteisterde goed erop te bouwen.

Dit  betekent  duidelijk  dat,  volgens  de uiteenzetting in dagvaarding,  de  handlichting 
tegenstelbaar diende te zijn aan derden. Trouwens is de essentie van de hypotheek wel dat 
zij,  als zakelijke zekerheid, volgens haar rang, voorrang geniet ten aanzien van andere 
schuldeisers.

Met de eenvoudige betekening van het vonnis van 7 februari 2002 op verzoek van (de 
eiseres), wat zij niet deed, diende de hypotheekbewaarder overeenkomstig artikel 92 van 
de Hypotheekwet over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen, zoals dit het voor-
werp was van het geding voor de rechtbank van koophandel en voor het hof van beroep in 
zijn arrest van 6 november 2002 en aldus werd bevolen.

Het dispositief van het vonnis van 7 februari 2002 verwijst duidelijk naar de verschil-
lende rangen en inschrijvingen van de hypotheken, zodat er geen twijfel kan bestaan dat 
de bevolen handlichting op die inschrijvingen duidt.  Er dient geen interpretatief arrest 
uitgelokt te worden.

De dwangsommen zijn verbeurd.
Er is hier geen overmacht, nu het talmen te wijten is aan (de eiseres) en de vereiste voor 

overmacht elke andere oorzaak uitsluit" (p. 4-5 van het bestreden arrest).
Grieven
Bij vonnis van 7 februari 2002 besliste de rechtbank van koophandel te Brussel, eerste 

kamer:
"om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak,
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Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:
Bijgevolg, veroordeelt (de eiseres) tot het verlenen van handlichting van de volgende 

zekerheden:
A.  Handelsgebouw gelegen  te  Sint-Jans-Molenbeek,  Gentsesteenweg,  518,  gekadas-

treerd kwartier D, nr 292/E, met een grondoppervlakte van 5 aren en 75 centiaren.
1. In eerste rang ingeschreven op 7 maart 1989 in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2173, nr 49, in zekerheid voor 7.000.000 BEF in hoofdsom.
2.  In  tweede  rang  ingeschreven  op  10  januari  1991 in  het  5e  hypotheekkantoor  te 

Brussel, boek 2321, nr 17, in zekerheid voor 9.000.000 BEF in hoofdsom.
3. In derde rang ingeschreven op 29 juli 1991 in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2361, nr 19, in zekerheid voor 10.000.000 BEF in hoofdsom.
B.  Immobiliëncomplex  gelegen  Gentsesteenweg,  520,  gekadastreerd  kwartier  D,  nr 

292/W/2 & 292/X/Z met een totale grondoppervlakte van 5 aren en 73 centiaren.
1.  In  eerste  rang ingeschreven  op I  0  januari  1991,  in  het  5e  hypotheekkantoor  te 

Brussel, boek 2321, nr 17, in zekerheden voor 9.000.000 BEF in hoofdsom.
2. In tweede rang ingeschreven op 29 juli 1991, in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2361, nr 19, in zekerheid voor 10.000.000 BEF in hoofdsom.
C. Een handelspand voor een bedrag in hoofdsom van 13.000.000 BEF.
D. Een hoofdelijke  en ondeelbare waarborg van (verweerder),  voor  een bedrag van 

4.500.000 BEF in hoofdsom.
Zegt dat er aanleiding is tot handlichting van deze zekerheden van bij de betaling door 

(de verweerders) van het saldo van honderd vijf en veertig euros en twintig cents (afreke-
ning per 10 januari 2002).

Veroordeelt (de eiseres) tot een dwangsom van duizend twee honderd negen en dertig 
euros zeven en veertig cents (50.000 BEF) per dag vertraging te rekenen van bij de reke-
ning van huidig vonnis en na betaling van voormeld saldo"(beëdigde vertaling van het 
vonnis van de rechtbank van koophandel, eerste kamer, van 7 februari 2002). (1)

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat voornoemd vonnis, dat werd 
bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 6 november 2002, aan de 
eiseres werd betekend op 15 februari 2002.

Op 8 augustus 2002 betekenden de verweerders aan de eiseres een bevel tot het betalen 
van de som van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen. Tegen dit bevel tekende de 
eiseres op 30 augustus 2002 verzet aan.

Bij vonnis van 6 mei 2003 schorste de beslagrechter te Brussel de tenuitvoerlegging en 
de voortgang van de procedure in afwachting van de neerlegging van een interpretatief 
vonnis m.b.t. de precieze draagwijdte van de in het vonnis van de dwangsomrechter uitge-
sproken hoofdveroordeling waaraan de dwangsom werd gekoppeld.

De appelrechters doen voornoemd vonnis van de beslagrechter te niet en verklaren het 
verzet  van de eiseres tegen het  op 8 augustus  2002 aan haar betekende bevel  tot  het 
betalen van een bedrag van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen ontvankelijk 
doch ongegrond.

Eerste onderdeel
Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 veroor-

deelt de eiseres tot het verlenen van handlichting van de zekerheden die het opsomt, onder 
de opschortende voorwaarde van betaling door de verweerders van een nog verschuldigd 
saldo van 145,22 euro aan de eiseres.

Door hun beslissing te steunen op de overwegingen  dat de door het vonnis  van de 
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Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 bevolen handlichting van de 
zekerheden duidt op de inschrijvingen van die zekerheden, zegt het bestreden arrest dat 
bedoeld vonnis - dat enkel  de handlichting van de zekerheden zelf  beveelt,  van zodra 
verweerders het door hen verschuldigde saldo aan eiseres zouden hebben betaald, en niet 
de doorhaling of "handlichting" van de inschrijving van die zekerheden - iets inhoudt dat 
het niet inhoudt en geeft het aldus van bedoeld vonnis een met zijn bewoordingen, zin en 
draagwijdte  onverenigbare  uitlegging,  zodat het bestreden arrest de bewijskracht  ervan 
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 t.a.v. 

de  eiseres  uitgesproken  veroordeling,  tot  het  verlenen van  handlichting van de zeker-
heden,  was  uitgesproken  onder  verbeurte  van  een  dwangsom  per  dag  vertraging  te 
rekenen van bij de betekening van het vonnis en nà de betaling van het aan de eiseres 
verschuldigde saldo van 145,22 euro.

In conclusie werd voor de eiseres aangevoerd:
"25. Het vonnis (van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002) kan 

trouwens ook los van deze laatste kwestie, onmogelijk als een titel van doorhaling gelden.
Artikel 92 van de Hypotheekwet - dat onder 'Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering 

van de inschrijvingen' van de wet is opgenomen - voorziet immers expliciet dat 'de last tot 
doorhaling' in de titel van doorhaling (vonnis of notariële akte) 'uitdrukkelijk en in authen-
tieke vorm' moet worden gegeven.

Dat was in het vonnis geenszins het geval: nergens in het vonnis wordt de term 'doorha-
ling van de hypothecaire inschrijvingen' ('radiation des inscriptions hypothécaires') of de 
term 'handlichting van de hypothecaire inschrijvingen' ('mainlevée des inscriptions hypo-
thécaires') gebruikt: de rechtbank beperkt er zich in tegendeel toe om (eiseres) te veroor-
delen  om (zelf)  handlichting  te  verlenen  van  een  aantal  nader  genoemde  zekerheden 
('surêtés'  in de plaats van 'inscriptions').  Onder die zekerheden bevonden zich naast de 
borgstellingen en een pand op handelszaak ook - zo blijkt uit de context - de hypotheek-
rechten op het gebouw.

In dit verband kan herhaald worden dat er op het ogenblik dat de rechtbank uitspraak 
deed, nog een openstaande schuld bestond die onder de hypothecaire dekking viel: alleen 
al  om die  reden was  het  voor  de rechtbank onmogelijk  om op dat  moment  reeds de 
gerechtelijke  doorhaling te bevelen.  Conform artikel  95 Hyp.  W. kan de gerechtelijke 
doorhaling (immers) slechts geschieden op grond van een titel die 'gekweten' is.

Zelfs indien men het tegendeel zou aanvaarden (nl. de rechtbank heeft wel de gerechte-
lijke doorhaling bevolen; quod non), dan nog kon de hypotheekbewaarder louter op grond 
van dit  vonnis  niet  tot  doorhaling overgaan.  De rechtbank heeft  de  'opheffing van  de 
zekerheden'  immers  uitdrukkelijk  onderworpen  aan  de  voorafgaande  betaling  van  het 
saldo van de schuld door (verweerster). Die laatste gebeurtenis is dan ook te aanzien als 
een opschortende voorwaarde.

Welnu,  wanneer  de titel  tot  doorhaling aan een opschortende voorwaarde  is onder-
worpen, dan komt het aan de hypotheekbewaarder niet toe om zelf de vervulling van die 
voorwaarde na te gaan. In dat geval moet hij de voorlegging van een nieuwe authentieke 
titel vooropstellen vooraleer tot doorhaling over te gaan (zie: E. GENIN e.a.,  Traité des 
hypothèques et de la transcription, in Répertoire Notarial, T.X, Les Sûretés, nr. 2177 en de 
vele aldaar geciteerde verwijzingen).

Ten overvloede kan vermeld worden dat een authentiek bewijs dat de vervulling van de 
voorwaarde vaststelt, in casu niet voorhanden is.

(De verweerders) lijken in hun conclusies te suggereren dat dit wel het geval is, want 
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verwijzen naar een passage in de akte van betekening van gerechtsdeurwaarder Sonck dd. 
15 februari 2002 (stuk 9) waarin (de eiseres) in de volgende termen wordt aangemaand 
('fait commandement') om de zekerheden op te heffen:

'Ik  ondergetekende  gerechtsdeurwaarder  beveel  aan  de  betekende  partijen  om,  nu 
verzoekster op 13 februari 2002 het bedrag van 147 euro heeft overgemaakt op de bankre-
kening van de betekende partij, op straffe van een dwangsom van 1.239,47 euro per dag 
vertraging te rekenen vanaf onderhavige betekening, de volgende zekerheden op te heffen 
...'.

(De eiseres) wenst er vooreerst op te wijzen dat noch uit de inhoud, noch uit de hoof-
ding van dit exploot van betekening en bevel, blijkt dat dit exploot ook een p.v. van vast-
stelling (in de zin van artikel 516, tweede lid, Ger. W.) zou inhouden. De gerechtsdeur-
waarder verklaart in het exploot helemaal niet dat hij zelf de nodige materiële vaststel-
lingen heeft gedaan en hij verklaart al evenmin dat hij door (verweerders) was verzocht 
om zulke vaststellingen te doen.

Zonder twijfel is de deurwaarder voortgegaan op de verklaringen van (de verweerders) 
als zouden zij de nodige gelden hebben overgemaakt  op een rekening die,  nog steeds 
volgens (de verweerders), aan (de eiseres) zou toebehoren.

De gerechtsdeurwaarder stelt trouwens in het exploot geen louter materiële feiten vast 
die onomstotelijk op het bestaan van een betaling zouden wijzen. Het enige materiële feit 
dat  van  aard is  om onomstotelijk  de betaling te  bewijzen,  kon  door  de gerechtsdeur-
waarder  immers  onmogelijk  zelf  zijn vastgesteld:  d.i.  de effectieve  creditering van de 
rekening van (de eiseres) met het door (de verweerders) 'overgemaakt' bedrag (enkel deze 
creditering  is  richtinggevend  voor  de  betaling;  zie:  Cass.,  30  januari  2001,  R.W., 
2001-2002, 888).

Ten overvloede kan er trouwens op worden gewezen dat, naar geldend recht, aan de 
vaststellingen die een gerechtsdeurwaarder in het kader van artikel 516, tweede lid, Ger. 
W (zelf) doet, nog geen authentieke bewijskracht toekomt (zie: G. de LEVAL, Institutions 
judiciaires, Luik, 1993, 442; D. MOUGENOT, 'La preuve', Rep. Not., T. IV, 1.1, nr. 317-1; J. 
VAN COMPERNOLLE, 'La désignation, la mission et la fonction de l'expert',  in L'expertise, 
Fac. Univ. St. Louis, Brussel, 1994, 109-I10, nr. 8; A. FETTWEIS, L'instruction des litiges de 
la construction - Quelques questions pratiques, in Droit de la construction, CUP, vol. XII, 
1996, 21 1, noot 23; Luik, 29 januari 1996, R.T.D.F., 1996, 346; Luik, 18 november 1997, 
J.LM.B.,  1998,  374; Bergen,  2 december  1998,  J.LM.B. 1999,  414).  De hypotheekbe-
waarder die zich slechts mag verlaten op akten met een authentieke bewijskracht, mocht 
dus in geen geval voortgaan op de vermeldingen vervat in het exploot van betekening en 
op die manier de opschortende voorwaarde voor vervuld houden" (zie de "hernemende 
conclusies  na toepassing van artikel  748,  §2,  Ger.  W." voor  de eiseres,  p.  34-36,  nrs 
25-27).

Aldus  voerde  de  eiseres  op omstandige  en precieze wijze  in  conclusie  aan  dat  het 
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 niet als titel van 
doorhaling kon gelden.

Het bestreden arrest beslist dat het vonnis van 7 februari 2002 gold als titel van hand-
lichting, zodat de eiseres, die heeft verkozen de handlichting te laten geschieden door het 
laten opstellen van een authentieke akte verleden voor de notaris, hetgeen pas geschiedde 
op 2 april  2002,  onnodig heeft  getalmd en de dwangsommen  derhalve  verbeurd  zijn, 
zonder het hierboven weergegeven verweer uit de conclusie van de eiseres te weerleggen 
en te beantwoorden en miskent derhalve artikel 149 van de Grondwet.

Het bestreden arrest miskent tevens de bewijskracht van het vonnis van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 in zoverre het beslist dat dit vonnis gold 
als titel van handlichting - zodat de eiseres, die heeft verkozen de handlichting te laten 
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geschieden door het laten opstellen van een authentieke akte verleden voor de notaris, 
hetgeen pas geschiedde  op 2 april  2002,  onnodig heeft  getalmd en de dwangsommen 
derhalve verbeurd zijn - nu het aldus zegt dat voornoemd vonnis, waarbij de eiseres wordt 
veroordeeld tot het verlenen van handlichting van de zekerheden van zodra verweerders 
het verschuldigde saldo zouden hebben betaald, iets inhoudt - de vaststelling van de hand-
lichting van de zekerheden - dat het niet inhoudt (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 92 Hypotheekwet ten slotte worden de inschrijvingen doorge-
haald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe 
bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde 
gegaan,  ofwel  krachtens  een  vonnis,  uitvoerbaar  verklaard  niettegenstaande  verzet  of 
beroep.

Artikel 92, derde lid, Hypotheekwet bepaalt dat de last tot doorhaling of vermindering 
uitdrukkelijk en in authentieke vorm moet worden gegeven.

Krachtens artikel 93 Hypotheekwet leggen zij die doorhaling of vermindering vorderen, 
op het kantoor van de bewaarder,  hetzij  de uitgifte  der authentieke akte of de akte in 
brevet, houdende toestemming, hetzij de uitgifte van het vonnis over.

Krachtens  voornoemde  wetsbepalingen  vermag  de  hypotheekbewaarder  de  inschrij-
vingen der hypotheken slechts door te halen krachtens een vonnis wanneer daarin de last 
tot doorhaling uitdrukkelijk is gegeven en de uitgifte ervan op zijn kantoor is overgelegd.

Uit het bovenstaande blijkt dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel in zijn vonnis 
van  7  februari  2002  noch  uitdrukkelijk  noch  impliciet  de  last  tot  doorhaling  van  de 
inschrijving der zekerheden heeft gegeven, doch enkel de handlichting van de zekerheden 
heeft bevolen onder de opschortende voorwaarde van betaling door de verweerders van 
het verschuldigde saldo van 145,22 euro aan de eiseres.

Door te beslissen dat de hypotheekbewaarder na de eenvoudige betekening van bedoeld 
vonnis diende over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen, en dat de eiseres, die 
heeft  verkozen  de  handlichting  te  laten  geschieden  door  het  laten  opstellen  van  een 
authentieke  akte  verleden  voor  de  notaris,  hetgeen  pas  geschiedde  op  2  april  2002, 
onnodig heeft  getalmd en er ook geen overmacht is nu het talmen te wijten is aan de 
eiseres, zodat de dwangsommen zijn verbeurd, miskennen de appelrechters derhalve de 
artikelen 92 en 93 Hypotheekwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel  92 van de Hypotheekwet,  worden de inschrijvingen 

doorgehaald of verminderd krachtens  de toestemming van de belanghebbende 
partijen, daartoe bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen 
of  in  kracht  van gewijsde,  ofwel  krachtens  een  vonnis,  uitvoerbaar  verklaard 
niettegenstaande verzet. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de last tot door-
haling  of  vermindering  uitdrukkelijk  en  in  authentieke  vorm  moet  worden 
gegeven.

Overeenkomstig  artikel  93  van  dezelfde  wet  dienen  zij  die  doorhaling  of 
vermindering vorderen, op het kantoor van de bewaarder, hetzij de uitgifte der 
authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestemming, hetzij de uitgifte 
van het vonnis over te leggen.

De last tot doorhaling of vermindering moet eenduidig blijken uit de tekst van 
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de voorgelegde akte of het vonnis zonder dat de hypotheekbewaarder gehouden 
is tot enige interpretatie of tot de beoordeling van de vervulling van de voor-
waarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden. 

Een  vonnis  moet  derhalve  uitdrukkelijk  de  doorhaling  van  de  inschrijving 
bevelen.

Het arrest stelt vast dat het vonnis van 7 februari 2002 de eiseres veroordeelt 
tot handlichting van de erin vermelde zekerheden en dat dit vonnis tevens de 
handlichting  van  deze  zekerheden  afhankelijk  stelt  van  de  betaling  door  de 
verweerders van een saldo van 145,22 euro.

De appelrechter oordeelt dat "met de eenvoudige betekening van het vonnis 
van 7 februari 2002 op verzoek van (de eiseres), wat zij niet deed, de hypotheek-
bewaarder diende over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen".

De appelrechter beslist dat "(de eiseres), die heeft verkozen de handlichting te 
laten geschieden door het laten opstellen van een authentieke akte verleden voor 
de notaris, hetgeen pas geschiedde op 2 april 2002, onnodig (heeft) getalmd en er 
ook geen overmacht is nu het talmen te wijten is aan eiseres" zodat "de dwang-
sommen verbeurd zijn".

De beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
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 

gedeeltelijk 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.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 183

1° KAMER - 30 maart 2006

ERFPACHT (RECHT VAN) - DUUR - MINIMUMDUUR - BEDING TOT BEËINDIGING VÓÓR HET 
VERSTRIJKEN VAN DE MINIMUMDUUR - WETTIGHEID

De bepaling  dat  een erfpacht  niet  mag  worden  gevestigd  voor  een  termijn  korter  dan 
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zevenentwintig jaar staat niet in de weg dat de partijen in de erfpachtovereenkomst een 
beding  opnemen  waardoor  de  overeenkomst  kan  worden  beëindigd,  ook  al  is  de 
minimumduur  van  zevenentwintig  jaar  niet  verstreken,  ingeval  van  een 
insolventieprocedure of ontbinding van de rechtspersoon-erfpachter. (Art. 2, Erfpachtwet)

(REDEVCO RETAIL BELGIUM cv T. IMMO BASILIX nv)

ARREST

(A.R. C.04.0486.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  1  maart  2004 in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
-  artikel  2  van  de  Wet  van  10  januari  1824  over  het  recht  van  erfpacht,  hierna 

Erfpachtwet genoemd;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De negentiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel verklaart in het 

bestreden vonnis van 1 maart 2004 het hoger beroep met betrekking tot het punt van de 
herkwalificatie ontvankelijk doch ongegrond, verzendt de zaak voor het overige naar de 
rol, en stelt de beslissing nopens de kosten uit.

Na  enkele  vaststellingen  te  hebben  gedaan  met  betrekking  tot  de  onroerende 
leasingovereenkomst tussen de eiseres en C&A (pp. 3 tot 5 van het vonnis), overweegt de 
rechtbank van koophandel met betrekking tot de herkwalificatie van de overeenkomst het 
volgende (zie het vonnis, pp. 5-6):

"(...) nu dat, wat de herkwalificatie van de overeenkomst tussen partijen betreft, het Hof 
van Cassatie dienaangaande een duidelijke regel poneert voor de rechter ten gronde.

Dat, wanneer de elementen die aan de beoordeling van de feitenrechter worden voorge-
legd niet toelaten om de kwalificatie uit te sluiten die door de partijen werd gegeven aan 
de overeenkomst die zij sloten, de rechter die kwalificatie niet mag vervangen door een 
andere.

Dat er, in casu, een overeenkomst voorligt waarbij de kwalificatie van erfpacht niet kan 
worden uitgesloten, meer zelfs er liggen elementen voor - het sluiten van een onroerende 
leasing - die in ieder geval onverenigbaar zijn met de nieuwe kwalificatie die thans door 
(de eiseres) gewenst is.

Dat de rechtbank voor het overige volledig de eerste rechter volgt (...) waar deze stelt 
dat (de eiseres) tijdens de jarenlange uitvoering van de overeenkomst steeds in alle brief-
wisseling en rekeningen de nadruk heeft gelegd op de benaming erfpacht.

Dat het op zijn minst eigenaardig is dat (de eiseres) deze herkwalificatie vordert om 
aldus te pogen haar verplichtingen vroegtijdig te verbreken en te kunnen genieten van de 
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voordelige  bepalingen van de wet  op de handelshuur,  daar waar  zij  bij  schrijven  van 
5.10.95 en 30.5.96 expliciet aan (de verweerster) liet weten dat 'Het spreekt vanzelf dat 
(de  eiseres)  jegens  (de  verweerster)  haar  erfpachtverplichtingen  volledig  gestand  zal 
doen'.

Dat het tenslotte eveneens terecht is dat de eerste rechter heeft besloten dat het klaar is 
dat  de  gemeenschappelijke  bedoeling  van  de  contracterende  partijen  is  geweest  een 
erfpacht af te sluiten.

Dat de wezenlijke kenmerken van de erfpacht (zakelijk recht, duur, betaling van een 
jaarlijkse vergoeding of canon, volledig genot van het onroerend goed) verenigd zijn zoals 
bepaald in de wet van 10.1.1824.

Dat de vraag van herkwalificatie niet kan worden aanvaard.
Dat  de  juridische  aard  van  de  overeenkomst,  zijnde  een  erfpacht,  blijkt  uit  de 

geschriften die klaar en duidelijk zowel de uitgedrukte als de werkelijke wil van partijen 
weergeven.

Dat de eerste rechter tenslotte ook nog terecht verwijst naar artikel 1 van de overeen-
komst tussen partijen waarin wordt gesteld:

'De erfpachtgever verleent aan de erfpachter die aanvaardt, een recht van erfpacht, op 
het goed hierna in artikel 2 beschreven.

Partijen erkennen dat zij hun toestemming voor deze erfpachtovereenkomst geven inge-
volge de duur ervan, die een essentieel element uitmaakt voor hun wederzijdse toestem-
ming.

Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de wet op de handelshuur op deze over-
eenkomst niet van toepassing is'.

Dat men niet duidelijker kan zijn.
(...) dat, gezien hetgeen voorafgaat, het hoger beroep op het punt van de herkwalificatie 

dient te worden afgewezen als ongegrond".
In zoverre de rechtbank van koophandel aldus de motieven van de eerste rechter zou 

hebben overgenomen, oordeelde ze aldus "dat de eis ertoe strekt te horen zeggen voor 
recht dat de overeenkomst van 13 maart 1984 verleden voor het ambt van de notarissen 
Michel Gernay en Thierry Van Halteren geen erfpacht is doch wel een handelshuurover-
eenkomst,  dat (de eiseres), voortbouwend op deze hypothese,  verder een vermindering 
van de 'huurprijs'  vraagt  en subsidiair  de aanstelling van een deskundige om de huur-
waarde van het onroerend goed te bepalen;

(...) dat bij de hierboven vermelde akte van 13 maart 1984 de B. V. naar Nederlands 
recht Arnhem Staete aan de G.V.C. Ileas een recht van erfpacht verleende op twee opper-
vlakten van ongeveer 1.300 m2 in het handelscentrum Basilix te Sint-Agathe-Berchem op 
de verkoopverdiepingen 16,00 en 20,50 hetzij in totaal ongeveer 2.600 m2 zoals aange-
geven op het bijgevoegd liggingsplan en dit voor een duur van dertig jaar;

(...) de BV Arnhem State haar rechten en plichten heeft overgedragen aan de NV Immo 
Basilix, huidige (de verweerster);

(...) dat de overeenkomst voorziet dat de verpachte ruimten uitsluitend zullen bestemd 
zijn voor de uitbating van een magazijn voor de kleinhandel in kleding voor dames, heren 
en kinderen onder de benaming C&A (of andere) aan wie de erfpachter de winkelruimte 
mag verhuren.

(...) dat huidige (eiseres) van in den beginne en vóór de ondertekening van de overeen-
komst zelf had aangedrongen om een erfpacht te bekomen (brief van C&A aan Boz van 
20 december 1979); dat een eerste overeenkomst (soort ontwerp) tot stand kwam op 30 
september 1981 en wel zonder enige twijfel sprak van erfpacht en niet van handelshuur;
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Dat, zoals reeds vermeld,  de authentieke akte van erfpacht werd ondertekend op 13 
maart 1984;

(...) dat Ileas tijdens de jarenlange uitvoering van de overeenkomst steeds in alle brief-
wisseling en rekeningen de nadruk heeft gelegd op de benaming erfpacht, dat het klaar is 
dat van in het begin de erfpacht overeenkomst (sic) de bewuste wil en keuze van beide 
partijen uitmaakte;

(...) dat het dan ook op zijn minst eigenaardig is dat (eiseres) nu, in 1998 (dagvaarding) 
de herkwalificatie vordert van de overeenkomst van 1984 (of 1981 voor het project) om 
aldus te pogen haar verplichtingen vroegtijdig te verbreken en te kunnen genieten van de 
eventueel voor haar voordelige bepalingen van de wet op de handelshuur, daar waar ze bij 
schrijven van 5 oktober 1995 en van 30 mei 1996 expliciet aan Immo Basilix liet weten 
dat  "Het  spreekt  immers  vanzelf  dat  Ileas  jegens  Immo-Basilix  haar  erfpachtverplich-
tingen volledig gestand zal doen";

(...) dat (eiseres) ten onrechte voorhoudt dat op de vraag of de partijen al bij al wel een 
daadwerkelijke  erfpacht  hebben  afgesloten  dit  niet  afhangt  van  de  wijze  waarop  de 
partijen de overeenkomst hebben benoemd en blijven benoemen; dat bij arrest van 26 mei 
1978 (Entr. et Di 1979, 146) het Hof juist het tegenovergestelde heeft vooropgezet (cfr. Y. 
Merchiers - Le Bail en général 637 et 638; De Page, Traité, Tome VI n° 715);

(...) dat het klaar is dat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen 
geweest is een erfpacht af te sluiten, dat de wezenlijke kenmerken van de erfpacht (zake-
lijk recht, duur, betaling van een jaarlijkse vergoeding of canon, volledig genot van het 
onroerend goed) verenigd zijn zoals bepaald in de wet van 10 januari 1824, artikel 1);

(...)  dat  de  vraag  van  herkwalificatie  gesteund  op  artikel  1156  van  het  Burgerlijk 
Wetboek niet kan aanvaard worden, dat de juridische aard van de overeenkomst, zijnde 
een erfpacht, blijkt uit de geschriften die klaar en duidelijk zowel de uitgedrukte als de 
werkelijke wil van partijen weergeven (Cass. 24 maart 1988, Pas. 1988, 1, 894; Cass. 10 
januari 1994, Pas. 1994, 1, 12).

(...) dat partijen volgens de algemeen geldende regels (art. 1134 Burgerlijk Wetboek) 
door de vrijwillig afgesloten overeenkomst, die hen als wet strekt, gehouden zijn;

(...)  dat  deze overeenkomst  niet  moet  geïnterpreteerd  worden  nu  alle  termen ervan 
duidelijk zijn, de overeenkomst spreekt van een erfpacht en verwijst naar de wettelijke 
bepalingen. In art. 1 van de overeenkomst wordt er bepaald:

'Artikel 1 - Erfpacht:
De erfpachtgever verleent aan de erfpachter die aanvaardt, een recht van erfpacht, op 

het goed hierna in artikel 2 beschreven.
Partijen erkennen dat zij hun toestemming voor deze erfpachtovereenkomst geven inge-

volge de duur ervan, die een essentieel element uitmaakt voor hun wederzijdse toestem-
ming.

Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de wet op de handelshuur op deze over-
eenkomst niet van toepassing is'.

(...) dat de eis als ontvankelijk doch ongegrond dient afgewezen te worden, de tussen 
partijen  afgesloten  overeenkomst  is  en  blijft  een  erfpachtovereenkomst  en  is  geen 
handelshuurovereenkomst"  (vonnis  van  29  juli  1999  van  het  Vredegerecht,  tweede 
kanton, te Anderlecht, pp. 1 tot 3).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Voor zover het Hof zou oordelen dat de appelrechters de aanvoeringen van de eiseres 
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inzake de strijdigheid van artikel 25 van de overeenkomst tussen partijen met artikel 2 van 
de Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, regelmatig beantwoorden - quod 
non -,  weze opgemerkt  dat de eiseres vorderde te zeggen voor  recht dat de betrokken 
overeenkomst dd. 13 maart 1984, door partijen erfpachtovereenkomst genoemd, diende 
gekwalificeerd te worden als een handelshuurovereenkomst.

Waar overeenkomstig artikel  1134 van het Burgerlijk Wetboek de geldig aangegane 
overeenkomst partijen tot wet strekt en waar het geschrift ingevolge de artikelen 1319, 
1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek bewijskracht heeft zowel wat de bewoor-
dingen als wat zijn inhoud betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de 
wil van de partijen moet vinden, moet worden aangenomen dat in zoverre partijen hun 
overeenkomst  hebben  gekwalificeerd,  de  feitenrechter  aan  deze  overeenkomst  geen 
andere kwalificatie kan geven wanneer de elementen die aan zijn beoordeling zijn voorge-
legd, niet toelaten de door de partijen gegeven kwalificatie uit te sluiten.

Artikel 2 van de Erfpachtwet bepaalt: "Erfpachtsregt mag, noch voor eenen langeren 
tijd dan negen en negentig jaren, noch voor eenen korteren tijd dan zeven en twintig jaren, 
worden gevestigd.

De bepalingen van artikel 2 van de Erfpachtwet inzake de minimum- en maximumduur 
van de erfpacht, zijn van openbare orde.

De vereiste dat het erfpachtrecht een tijdelijk karakter moet hebben, met een minimum-
duur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar, behoort tot de wezenlijke kenmerken 
van de erfpacht.

Bijgevolg geldt in principe dat een erfpacht die werd toegestaan voor minder dan 27 
jaar  te  beschouwen  is  als  een  huurovereenkomst,  en  geldt  hetzelfde  tevens  voor  een 
erfpacht met een langere duur dan 27 jaar die door opzeg beëindigbaar is vooraleer de 
minimumduur van 27 jaar is verstreken.

De notariële akte van 13 maart 1984 bepaalt in onderhavige zaak inzake de duur van de 
overeenkomst, enerzijds, dat de erfpacht wordt toegestaan voor een duur van 30 jaar vanaf 
1 oktober 1983 (artikel 4), en, anderzijds, dat de erfpachtgever in geval van faillissement, 
vrijwillig of gerechtelijk concordaat, bankroet, nietigverklaring of in vereffeningstelling 
van de erfpachter, het recht zal hebben indien hij dit wenst, een einde te stellen aan de 
overeenkomst, zonder opzeg, bij ter post aangetekende brief (artikel 25).

De bepaling van artikel 25 van de notariële akte van 13 maart 1984 maakt het aldus 
mogelijk voor de erfpachtgever de erfpacht, die in casu in principe een duur heeft van 30 
jaar, te beëindigen vooraleer de minimumduur van 27 jaar is verstreken.

Artikel 25 van de tussen partijen gesloten overeenkomst strijdt derhalve met artikel 2 
van de Erfpachtwet.

De eiseres wees er aldus op dat een feitelijk element aanwezig was dat onverenigbaar 
was met de door partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie.

Derhalve vermocht het bestreden vonnis niet wettig te oordelen dat in dezen de wezen-
lijke kenmerken van een erfpachtovereenkomst, inzonderheid inzake de duur van de over-
eenkomst, verenigd zijn zoals bepaald in de Erfpachtwet, dat een overeenkomst voorligt 
waarbij  de kwalificatie  van erfpacht niet  kan worden uitgesloten,  en dat de vraag van 
herkwalificatie niet kan worden aanvaard (schending van artikel  2 van de Wet van 10 
januari 1824 over het recht van erfpacht en voor zoveel als nodig van artikelen 1134, 
1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 2 van de Erfpachtwet mag een erfpacht niet worden geves-

tigd voor een termijn die korter is dan zevenentwintig jaar.
5. Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat de partijen in de erfpachtover-

eenkomst een beding opnemen waardoor de overeenkomst kan worden beëin-
digd, ook al is de minimumduur van zevenentwintig jaar niet verstreken, in geval 
van een insolventieprocedure of ontbinding van de erfpachter rechtspersoon.

6. Het onderdeel dat het tegendeel aanneemt, faalt naar recht.
Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 489,95 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 141,74 euro jegens de verwerende partij.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h.  Waûters  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Vandewal, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 184

1° KAMER - 30 maart 2006

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN VORDERING NIET DEZELFDE ALS DIE VAN EEN LATERE 
RECHTSVORDERING - GEVOLGEN

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is 
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, 
volgt  niet  dat  de  rechter  een  aanspraak  kan  aannemen  waarvan  de  grondslag 
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde1. (Artt. 23 tot 27, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.04.0553.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Cass., 14 feb. 2002, A.R. C.99.0088.N, nr 105.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

uit het feit  dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover 
definitief is beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen 
dezelfde partijen, niet dat de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de 
grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.

2. Het arrest oordeelt op de door de eiser aangevoerde exceptie van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde dat het voorwerp in beide procedures hetzelfde is, 
namelijk de betaling van een bepaalde som geld, maar de oorzaak verschillend is 
en bovendien moest in de eerste procedure geen uitspraak worden gedaan over 
de  vordering  van  verweerder  tegen  de  eiser,  zoals  die  in  deze  procedure 
aanhangig is gemaakt.

Het arrest  neemt een aanspraak aan waarvan de grondslag onverenigbaar is 
met het vroeger gewijsde.

3. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
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 

gedeeltelijk 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.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bougeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 185

1° KAMER - 30 maart 2006

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - OFFERTES - 
REKENFOUTEN EN KENNELIJK MATERIËLE VERGISSINGEN - VERBETERING DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID - WERKELIJKE BEDOELING VAN DE INSCHRIJVER - TOELICHTING DOOR DE INSCHRIJVER - 
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GEVOLG

De werkelijke bedoeling van een inschrijver die een kennelijk materiële vergissing maakt in  
zijn offerte kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende overheid aan de 
inschrijver wordt gevraagd. (Art. 111, eerste lid, K.B. 8 jan. 1996)

(VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba T. B&R BOUW EN RENOVATIE nv)

ARREST

(A.R. C.05.0346.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 111, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 

verbetert  de  aanbestedende  overheid  de  rekenfouten  en  kennelijke  materiële 
fouten in de offertes, alvorens de aannemer aan te wijzen, zonder dat zij voor 
niet  ontdekte  fouten aansprakelijk  is.  Volgens  het  tweede  lid van voornoemd 
artikel, gaat de aanbestedende overheid, voor het verbeteren van die fouten, de 
werkelijke bedoeling na van de inschrijver met alle middelen, onder meer door 
een onderzoek van de prijzen, een vergelijking van de prijzen met die van de 
overige inschrijvers en met de gangbare prijzen.

De  werkelijke  bedoeling  van  de  inschrijver  die  een  kennelijke  materiële 
vergissing maakt, kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende 
overheid aan de inschrijver wordt gevraagd.

2. Uit de gegevens waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerster heeft deelgenomen aan een openbare aanbesteding voor een 

renovatieproject uitgeschreven door de eiseres;
- de verweerster in haar offerte voor de post 5.3.b melding maakte van een 

eenheidsprijs van 119 BEF;
- de eiseres op 26 september 2000 tot verweerster een verzoek tot verantwoor-

ding richtte met betrekking tot de abnormale prijs voor de post 5.3.b;
- de verweerster hierop antwoordde dat de opgegeven prijs op een materiële 

vergissing berustte en dat de eenheidsprijs 1.190 BEF bedroeg, zodat de totale 
prijs 497.800 BEF diende te zijn;

- de eiseres weigerde rekening te houden met deze rechtzetting zodat verweer-
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ster als inschrijver werd geweerd;
- de verweerster aanspraak maakt op schadevergoeding.
3.  De appelrechters  oordelen  dat  het  "duidelijk  is  dat  (de  verweerster)  een 

verkeerde eenheidsprijs heeft ingegeven en dat de architect, na verrechtvaardi-
ging van deze eenheidsprijs te hebben gevraagd, aan de hand van vergelijking 
met  de  overige  offertes  en  met  zijn  raming  de  werkelijke  bedoeling  van  de 
inschrijver heeft kunnen vaststellen".

4.  Door  op  grond  die  vaststellingen  en  overwegingen  te  oordelen  dat  de 
verweerster "op een onregelmatige wijze als laagste inschrijver werd geweerd", 
is het arrest naar recht verantwoord en regelmatig gemotiveerd.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 700,81 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 167,47 euro jegens de verwerende partij.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 186

1° KAMER - 31 maart 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
- HOOFDVERBLIJFPLAATS - VEILIGHEID, GEZONDHEID EN BEWOONBAARHEID - VERPLICHTING VAN 
VERHUURDER - TEKORTKOMINGEN - KEUZE VAN DE SANCTIE - TITULARIS - VEREISTEN

Indien de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan het gehuurde  
goed moet voldoen overeenkomstig de bijzondere regels van de huurovereenkomsten 
inzake de hoofdverblijfplaats, niet zijn vervuld, heeft de huurder, onder voorbehoud van  
de beoordeling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de keuze ofwel de  
uitvoering  te  eisen  van  de  werken  die  noodzakelijk  zijn  om  het  gehuurde  goed  in 
overeenstemming  te  brengen  met  die  vereisten,  ofwel  de  ontbinding  van  de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding. (Art. 2, Huurwet 20 feb. 1991)

(B. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0014.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 september 2003 in hoger 
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
-  de artikelen 2 en 12 van afdeling 2 van boek III,  titel  VIII,  hoofdstuk II  van het 

Burgerlijk Wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991, zoals artikel 2 is gewij-
zigd bij artikel 5 van de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de huurovereenkomsten;

- de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil  een onroerend goed dat wordt 
verhuurd als hoofdverblijfplaats  in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten 
inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid;

- algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.
Aangevochten beslissingen
De partijen verwijten elkaar de foutieve ontbinding van de huurovereenkomst.
Uit het onderzoek van de stukken van het dossier blijkt het volgende:
[Eiseres] heeft de huurovereenkomst ondertekend nadat zij het goed heeft bezocht en 

onderzocht;
op 23 oktober 1999 is een bestek opgesteld voor de herstelling van de elektrische instal-

latie en de boiler, en [de eerste verweerster] heeft aanvaard een gedeelte van de kosten te 
dragen, met name de kosten voor de boiler, zoals in de overeenkomst is bepaald;

[de  eerste  verweerster]  heeft  zich  door  tussenkomst  van  [de  tweede  verweerster] 
akkoord verklaard met het voorstel van de huurder voor de inrichting van de achterkamer;

voor de maanden november en december 1999 werd een huurvermindering toegestaan.
Die verschillende voorstellen werden gedaan tijdens de maand oktober  1999 tijdens 

welke de overeenkomst werd ondertekend.
[Eiseres] heeft op 2 november 1999, bij monde van haar raadsman, laten weten dat zij 

verkoos de overeenkomst te beëindigen.
De rechtbank oordeelt dat het verhuurde goed weliswaar moet voldoen aan vereisten 

inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en dat zulks bij de ondertekening van 
de litigieuze huurovereenkomst zeker niet het geval was, maar dat de partijen dat toen 
beseften, althans wat de boiler betreft, en het daarover eens waren geworden.

Voor de elektriciteitsproblemen werd  zeer  vlug een bestek opgesteld dat  [de eerste 
verweerster] gedeeltelijk wilde betalen, waaruit bleek dat zij haar goed in overeenstem-
ming met de wettelijke bepalingen wilde brengen.

[Zij] ging tezelfdertijd akkoord om de huurprijs gedurende twee maanden te verlagen.
In die omstandigheden mocht [eiseres], die bewust met de verhuur had ingestemd, die 

de instemming  van  [de eerste  verweerster]  had verkregen  om de door  haar  gewenste 
aanpassingen uit te voeren, en die snel het akkoord van laatstgenoemde had gekregen om 
een deel van de verwarmingskosten en van bepaalde elektriciteitskosten te dragen en die 
toen geen huur betaalde, de overeenkomst niet zonder enige discussie ten laste van [de 
eerste verweerster] beëindigen.
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De  rechtbank  oordeelt  dat  [laatstgenoemde]  zich  heeft  gedragen  als  een  attente 
verhuurder die zijn verplichtingen beseft, aangezien zij de noodzakelijke werken (aan de 
boiler) vlug heeft  toegestaan en zelfs  voorgesteld,  en intussen [eiseres] geen huur liet 
betalen.

Laatstgenoemde was daarentegen gebonden door de door haar ondertekende overeen-
komst en kon niet zonder meer aan haar verplichtingen ontkomen omdat er niet voldoende 
veiligheidsvoorzieningen  waren,  terwijl  zij  daarvan  op  de  hoogte  was  en  voorstellen 
werden gedaan om dat op korte termijn te verhelpen.

Indien zij bijvoorbeeld van oordeel was dat het bestek dat op 23 april 1999 werd opge-
maakt, volledig ten laste [van de eerste verweerster] moest komen, diende zij haar dat op 
zijn minst te melden en/of haar in gebreke te stellen het goed aan de veiligheidsvoor-
schriften aan te passen.

Na het opstellen van dat bestek waarop zij zich thans beroept om haar vertrek te verant-
woorden, heeft zij overigens nog op 25 oktober 1999 een plan voor de aanpassing van een 
kamer opgestuurd, om dan te beslissen dat het gehuurde goed haar uiteindelijk niet beviel.

De rechtbank oordeelt bijgevolg dat [eiseres] de lopende huurovereenkomst vrijwillig 
heeft opgezegd en dat er bijgevolg geen ontbinding van de huurovereenkomst ten laste 
van [de verweersters] dient te worden uitgesproken.

Artikel 2 van de huurovereenkomst bepaalt dat de huurder voortijdig de huurovereen-
komst kan beëindigen mits hij een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt en 
een vergoeding van drie maanden betaalt bij opzegging tijdens het eerste jaar van de huur.

[Eiseres] heeft de haar opgelegde opzeggingstermijn niet in acht genomen en heeft de 
huurovereenkomst tijdens het eerste jaar beëindigd.

Op grond daarvan dient zij te worden veroordeeld tot het betalen van een vergoeding 
van zes maanden huur, hetzij 2.082,30 € (84.000BEF)". [...]

"En dat [eiseres] enkel moet worden veroordeeld tot betaling van de kosten van het 
opstellen van de huurovereenkomst die ex aequo et bono op 74,98€ (3.025BEF) worden 
geraamd".

Grieven
Eerste onderdeel
...
Tweede onderdeel
Artikel  2,  tweede lid,  van afdeling 2,  van boek III,  titel  VIII,  hoofdstuk II  van het 

Burgerlijk Wetboek verleent aan de huurder de mogelijkheid om, als het goed niet beant-
woordt  aan de vereisten  van  veiligheid,  gezondheid  en bewoonbaarheid,zoals  die  zijn 
bepaald in zijn eerste lid en in het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot uitvoering, "ofwel 
de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in over-
eenstemming te brengen met de vereisten van het eerste lid, ofwel de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding";

Die dwingende bepaling laat de huurder de mogelijkheid om de meest passende sanctie 
te  kiezen.  Indien  hij  kiest  voor  ontbinding  kan  de  rechter,  behoudens  een  eventueel 
misbruik van recht, niet weigeren in te gaan op die vordering.

Het vonnis dat de vordering tot ontbinding van eiseres op grond van artikel 2, van afde-
ling 2, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, afwijst, miskent 
aldus dat artikel 2, artikel 12 dat daaraan dwingende kracht verleent en artikel 6 van het in 
het middel aangewezen koninklijk besluit van 8 juli 1997.

Derde onderdeel
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....
III. BESLISSING VAN HET HOF
Wat betreft het tweede onderdeel:
Ingevolge artikel 2 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III 

van  het  Burgerlijk  Wetboek,  ingevoegd  bij  de  wet  van  20  februari  1991 
houdende  regels  betreffende  de  huurovereenkomsten  met  betrekking  tot  de 
hoofdverblijfplaats  van  de  huurder  in  het  bijzonder,  moet  het  gehuurde  goed 
beantwoorden aan de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 
en indien die niet zijn vervuld, heeft de huurder de keuze ofwel de uitvoering te 
eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeen-
stemming te brengen met die vereisten, ofwel de ontbinding van de huurovereen-
komst te vragen met schadevergoeding.

Uit die bewoordingen volgt dat de huurder, onder voorbehoud van de beoorde-
ling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de sanctie kiest.

Het  bestreden  vonnis,  dat  vaststelt  dat  "aan  de  vereisten  inzake  veiligheid, 
gezondheid en bewoonbaarheid [...] bij de ondertekening van de litigieuze huur-
overeenkomst zeker niet was voldaan" en dat eiseres koos voor de ontbinding 
van de overeenkomst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht "dat de ontbin-
ding van de overeenkomst niet dient te worden uitgesproken" ten laste van de 
verweersters op grond dat "[eiseres] gebonden was door de door haar onderte-
kende overeenkomst en niet zonder meer aan haar verplichtingen kon ontkomen 
omdat er niet voldoende veiligheidsvoorzieningen waren, terwijl zij daarvan op 
de  hoogte  was  en  voorstellen  werden  gedaan  om  dat  op  korte  termijn  te 
verhelpen".

Het onderdeel is gegrond.
Wat betreft de overige grieven:
De overige onderdelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en hoeven dus 

niet te worden onderzocht.

Dictum

Het Hof

Vernietigt  het  bestreden vonnis,  behalve in zoverre het  de hogere beroepen 
ontvankelijk verklaart;

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep.

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
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Heenen.

Nr. 187

1° KAMER - 31 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN 
RECHTE - ONDERWERP - BEDONGEN INTERESTEN - VERLAGING - GEVOLGEN

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - ONDERWERP - BEDONGEN INTERESTEN 
- VERLAGING - GEVOLGEN

1º en 2° Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke  
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(REFORME & NIZET-THIRION nv T. JOVA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0257.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift waarvan een eens-

luidend verklaard afschrift van het uittreksel bij dit arrest is gevoegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Zesde onderdeel
De rechter  is  gehouden  de  juridische  aard  te  onderzoeken  van  de  door de 

partijen aangevoerde feiten en hij kan, ongeacht de door hen daaraan gegeven 
omschrijving, ambtshalve de voor hem aangevoerde redenen vervangen, mits hij 
geen geschil opwerpt waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, hij zijn 
beslissing uitsluitend grondt op regelmatig aan zijn oordeel voorgelegde feiten 
en noch het onderwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt.

Eiseres heeft in de door haar voor het hof van beroep neergelegde conclusie 
gevorderd dat verweerster zou worden veroordeeld om haar een bedongen inte-
rest van 12 pct. per jaar te betalen.

Uit de door verweerster neergelegde conclusie blijkt dat zij niet heeft geëist 
dat de bedongen interest zou worden weggelaten of dat het percentage ervan zou 
worden verlaagd, maar dat eiseres zou worden veroordeeld om haar 75.000 euro 
te betalen ter vergoeding van de schade die voortvloeit uit het feit dat eiseres 
aanspraak kan maken op een bedongen interest van 12 pct. per jaar terwijl zij 
1 Zie Cass., 2 dec. 2004, A.R. C.03.0633.F, nr 583.
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zelf slechts een interest van 7 pct. per jaar kon krijgen op de hen over en weer 
toekomende bedragen.

Door te beslissen de door eiseres gevorderde bedongen interesten te verlagen 
tot de wettelijke rentevoet hebben de appelrechters het onderwerp van de vorde-
ring  gewijzigd  en  derhalve  artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
geschonden.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er is geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het middel die 

niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de  door 

eiseres van verweerster gevorderde moratoire interest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Gérard en Draps.

Nr. 188

1° KAMER - 31 maart 2006

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIET-
UITVOERING - COMPENSATOIRE SCHADEVERGOEDING - EISBAARHEID - DATUM

2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - COMPENSATOIRE 
SCHADEVERGOEDING - OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - EISBAARHEID - DATUM

1º en 2° Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet-
nakoming  van  de  contractuele  verbintenis  vaststaat,  ongeacht  de  datum  van  de  
ingebrekestelling. (Art. 1146, B.W.)

(AUTOCARS URMETZ nv T. GARAGE J. RICHE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0419.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 januari 2004 gewezen door 
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het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na erop te hebben gewezen dat eiseres op 25 september 1987 naar aanleiding van een 

zwaar verkeersongeval verweerster opdracht gegeven heeft tot herstelling van een aan de 
naamloze vennootschap Axus toebehorende wagen van het merk BMW die krachtens een 
leasecontract in het bezit was van eiseres, dat de werkzaamheden oorspronkelijk werden 
gefactureerd aan eiseres die betwistte de facturen verschuldigd te zijn, daar die volgens 
haar  door Axus  moesten worden  betaald,  dat  verweerster  de teruggave  van  de wagen 
geweigerd heeft zolang de facturen niet waren betaald, dat "(verweerster) op 19 oktober 
1990 (eiseres) aanmaande het bedrag van de facturen te voldoen", dat die facturen gedeel-
telijk zijn betaald ingevolge de tussenkomst van de verzekeraar materiële schade die de 
wagen dekte, dat verweerster evenwel, daar haar nog een saldo verschuldigd was, gewei-
gerd heeft de wagen, die op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest nog in haar 
lokalen stond, terug te geven, zegt het arrest voor recht dat de litigieuze facturen door 
eiseres  moesten  worden  betaald  en,  met  wijziging  van  het  beroepen  vonnis  dat  aan 
verweerster een aanzienlijk lagere vergoeding had toegekend en die had berekend met 
ingang  van  18  oktober  1990,  dag  waarop  verweerster  eiseres  voor  de  eerste  maal  in 
gebreke stelde, eiseres veroordeelt om aan verweerster tot dekking van de door haar voor 
de bewaring van de wagen gemaakte kosten een bedrag van 4,46 euro (of 180 Belgische 
frank) te betalen met ingang van 1 januari 1989 tot de teruggave van de wagen waarbij het 
op 30 september 2003 voorlopig vastgestelde verschuldigde totaalbedrag 22.111,98 euro 
bedroeg in hoofdsom, benevens "de moratoire interest vanaf de gemiddelde datum van 1 
januari 1997 tot de volledige betaling". Het beslist aldus op grond dat de opdracht tot de 
werkzaamheden uitging van (eiseres) die derhalve als enige gehouden was de prijs ervan 
aan de hersteller te betalen;

(...)
dat (verweerster) aan de eerste rechter tevens verwijt dat hij het bedrag van haar factuur 

betreffende de kosten voor de bewaring van het voertuig, dat in haar garage gelaten was 
na de facturering van de herstellingen, had verlaagd; dat (zij) verwijst naar het Fegarbel-
tarief dat de kosten voor het bewaren van een voertuig in een garage raamt op 180 (Belgi-
sche frank) per dag;

dat (verweerster) gerechtigd was haar retentierecht op het door (haar) herstelde voertuig 
uit te oefenen zolang de herstellingskosten haar niet waren betaald; dat (zij) gedurende 
een abnormaal lange tijdsspanne dat voertuig heeft  moeten laten staan en de bewaring 
ervan heeft moeten verzekeren;

dat er geen redenen zijn om voor de raming van die kosten af te wijken van het tarief 
van Fegarbel; 

dat, aangezien (eiseres) het herstelde voertuig binnen een redelijke termijn na de factu-
rering had moeten terugnemen, de bewaarkosten moeten worden berekend vanaf 1 januari 
1989".
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Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schadevergoeding wegens niet-

nakoming van een contractuele verbintenis "eerst dan verschuldigd is wanneer de schulde-
naar in gebreke is zijn verbintenis na te komen", behalve uitzondering.

Uit de bekritiseerde overwegingen en redenen van het arrest kan worden afgeleid dat de 
door verweerster gemaakte bewaarkosten waarvan zij de vergoeding vordert van eiseres, 
voortvloeien uit het feit dat eiseres haar contractuele verbintenis om de facturen betref-
fende de herstelling van de wagen waarmee zij verweerster heeft belast te betalen, niet is 
nagekomen, zodat deze volgens het hof van beroep het recht had die wagen in te houden.

Het arrest stelt evenwel vast dat eiseres pas op 19 oktober 1990 door verweerster in 
gebreke gesteld werd om de litigieuze facturen te betalen.

Het arrest heeft  dus eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot betaling van de door 
verweerster voor die datum gemaakte bewaarkosten (schending van artikel 1146 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Niettegenstaande artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk 

schadevergoeding in de regel eerst dan verschuldigd is wanneer de schuldenaar 
in gebreke gesteld werd zijn verbintenis na te komen, is de compensatoire scha-
devergoeding  verschuldigd  vanaf  de  dag  waarop  de  niet-nakoming  van  de 
verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling.

Daar het arrest vermeldt dat, aangezien eiseres "het herstelde voertuig binnen 
een redelijke termijn na de facturering had moeten terugnemen, de bewaarkosten 
moeten worden berekend vanaf 1 januari 1989", verantwoordt het zijn beslissing 
naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
T'Kint.
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